Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 12
Måndag 17 mars
Veckan inleddes med en arbetsmarknadskonferens som Socialdemokraterna i Halmstad anordnat för
att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Under dagen träffades representanter från politiken, företag,
fackförbund och högskolan för att ta del av goda exempel för att öka sysselsättningen bland unga och skapa
gemensamma lösningar.
Flera lokala aktörer visade på hur de lyckats med satsningar på unga och Besim Aho från Södertälje
kommun berättade hur de jobbar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Dessutom var
Socialdemokraternas talesperson för arbetsmarknadsfrågor, Ylva Johansson, på plats och talade under
dagen.
Aida Hadzialic hade även möte med styrelsen för Halmstad flygplats. Bland annat fick styrelsen ta del av en
ekonomirapport som visar på en förbättring i flygplatsens ekonomi.
Aida Hadzialic träffade sedan en grupp för Tylösands utveckling med representanter från politik och
näringsliv.
På kvällen höll hon utbildning tillsammans med Ylfa Johansson för nya medlemmar.
Aida Hadzialic började också blogga för Hallandsposten. Om du är intresserad kan du följa Aida Hadzialic
under hela veckan på http://hallandsposten.se/bloggar.
Tisdag 18 mars
Aida Hadzialic träffar den byrå som ska hjälpa Socialdemokraterna i Halmstad under valåret med foto-och
kampanjmaterial.
Hon intervjuas sedan om överförmyndarverksamheten som sedan en tid tillbaka arbetar i samverkan med
Hylte och Laholms överförmyndarverksamhet.
Aida Hadzialic har sedan möte med en projektledare kring att koppla ihop skolan i Halmstad med
arbetslivet. Därefter möter hon Företagarna för att diskutera Halmstads näringsliv.
Anders Rosén träffar handikappkonsultenten Torbjörn Lagergren. De har varit och tittat på ställen längs
Nissan som kan tillgänglighetsanpassas och ska nu utveckla sina idéer.
Han träffar sedan en representant för det marina Halmstad för att prata om ett marint centrum och hur
Halmstad kan utvecklas som marin stad.
Anders Rosén har sedan möte med kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf och
utvecklingsstrategen Nakisa Khorramshahi om en workshops som ska hållas med kommunstyrelsen kring
kommunens arbete kring kultur och värderingar.
Under kvällen är det kommunfullmäktigemöte. Mötet kommer bland annat att behandla
Socialdemokraternas motion ”Föreningen mitt i byn” som handlar om hur kommunen kan utveckla
Kärlekens IP i samverkan med klubben Centerns IF. Bland annat handlar det om att bygga ut och
använda klubbstugan till ungdomsverksamhet utöver fotbollen och att rusta upp planen genom ett
arbetsmarknadsprojekt.

Föreningslivet – en viktig del i samhället
Onsdag 19 mars
Båda kommunråden har möte med Halmstads moderbolag Halmstad Rådhus AB (HRAB) under hela
förmiddagen.
Anders Rosén träffar sedan Tommy Haglund, kompositör för att prata om hur man kan utveckla kulturen
i Halmstad. Därefter tar han sig vidare till möte med arbetsutskottet i det kommunala handikapprådet.
Senare diskuterar Anders Rosén även utveckling av Nissan ur ett fiske - och destinationsperspektiv.
Aida Hadzialic träffar Socialdemokraterna i Halmstads verkställande utskott.
Senare är hon med när Håkan Juholt kommer till kommunfullmäktigesalen och pratar om retorik för
Socialdemokratiska medlemmar i Halland.
Torsdag 20 mars
Anders Rosén inleder dagen med att träffa elever på Sturegymnasiet för att prata om hur det är att vara
politiker och varför det är viktigt att rösta.
Han har sedan möte med Halmstad badmintonklubb tillsammans med Imre Gulyas, ordförande i teknik-och
fritidsnämnden för att prata om föreningsfrågor i allmänhet och badminklubben i synnerhet.
Anders Rosén träffar sedan alla socialdemokrater som sitter i teknik-och fritidsnämnden för att diskutera
budgetförutsättningar för nämnden för 2015.
Aida Hadzialic träffar Svenskt näringsliv för att diskutera hur förutsättningar för näringslivet kan bli bättre i
Halmstad. Svenskt näringslivs ranking om kommun och näringsliv kommer även att presenteras vid tillfället.
Båda kommunråden fotograferas för valfoldrar och annat material inför valet. De har fått förnyat förtroende
från partiet och står alltså återigen överst på listan i kommunen.
Fredag 21 mars
Anders Rosén och Imre Gulyas träffar Simklubben Laxen för att diskutera specifika frågor för klubben.
Anders Rosén har sedan möte med Tina Kraft om fiskets utveckling i Nissan. Tina Kraft jobbar med
Destination Laxaland – samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske, finansierat av Europeiska
Unionens Fiskefond.
Under eftermiddagen har Anders Rosén möte i Falkenberg med ABF , norra Halland.

Veckans text är delar av en socialdemokratisk debattartikel tidigare publicerad i Hallandsposten.
Halmstad passerade nyligen 94 000 invånare. Vi är stolta och glada över att allt fler väljer att bosätta sig i
Halmstad. Men det ställer också högre krav på att vi ger det ökande antalet invånare, och då speciellt unga,
förutsättningar för en meningsfull fritid.
Sofieberg är ett av dessa växande områden i kommunen. Vi socialdemokrater har lagt ett förslag på hur
kommunen tillsammans med fotbollsklubben IF Centern, med verksamhet på Kärlekens IP, kan skapa
förutsättningar för ungdomarna i det växande bostadsområdet. Vi vill bland annat att det skapas en
spontanidrottsplats på Kärlekens IP och att IF Centerns klubblokal byggs ut med hjälp från ungdomarna i
föreningen, för att även kunna användas till annan fritidsverksamhet.
Men det här är inte bara en bra idé som påverkar ett bostadsområde. Det är också ett gott exempel
på hur vi vill jobba för att Halmstad ska bli bättre. Föreningslivet är en viktig resurs i byggandet av
det goda samhället. Vi socialdemokrater tror att det är tillsammans med föreningsliv såväl som med
arbetsförmedling, näringslivet och andra aktörer som kommunen bäst kan skapa nya lösningar på
samhällsproblem.
Vi har gjort det tidigare, bland annat med skateparken, som inkluderade och drevs fram av ungdomar under
såväl planering som bygge och där föreningsliv, arbetsförmedling och kommunen samverkade. Kommunen
blev en skatepark rikare, arbetslösa ungdomar fick jobb, arbetslivserfarenhet och ett ställe att vara på,
utvecklat helt efter deras egna önskemål.
Nu vill vi göra det tillsammans med IF Centern. Kommunen organiserar ett arbetsmarknadsprojekt
tillsammans med arbetsförmedlingen där föreningens ungdomar får sysselsättning med handledning för
tillbyggnad av klubblokalen. Dessutom vill vi att kommunen gör iordning idrottsplatsen och skapar en
spontanidrottsplats på Kärlekens IP i samband med lokala aktörer. IF Centern ställer i sin tur upp med
föreningen genom att ha öppet med föreningens ledare tillgängliga i lokalen för fritidsverksamhet utöver
fotbollen och kommunen ser över om vi kan ha en fritidsledare där.
Alla tjänar på att föreningslivet och våra ungdomar är delaktiga och aktiva i sitt bostadsområde
och i olika föreningar. IF Centern visar på ett stort engagemang och är beredd att satsa för att ta ett
helhetsgrepp i området med ett större ansvar utöver den egna verksamheten. Dock behöver de hjälp med
förutsättningarna och det är här kommunen kan komma in och stötta.
Den satsning som föreningen inte bara är villiga att göra, utan också initiativtagare till är ett mycket bra
exempel på hur det lokala föreningslivet kan vara med för att skapa ett bättre samhälle. Det vore dumt att
inte ta tillvara på detta engagemang.

Aida Hadzialic jobbar med valplanering.
Lördag 22 mars
Både Aida Hadzialic och Anders Rosén är på partidistriktets årsmöte under lördagen. Under mötet ska
Socialdemokraternas listor till region och riksdag tas fram.
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