Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 13
Måndag 24 mars
Anders Rosén och Aida Hadzialic börjar som vanligt veckan med planeringsmöte med sin
informationssekreterare.
Aida Hadzialic fortsätter sedan till valledningsmöte med partiet medan Anders Rosén har möte med det
verkställande utskottet för ABF Halland.
Aida Hadzialic hållaer kurs på ABF om Socialdemokraterna och socialdemokratisk politik.
Under kvällen har partiets gruppstyrelse möte. Dessutom har Anders Rosén möte med de socialdemokrater
som sitter i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.
Tisdag 25 mars
Anders Rosén åker till Köping med ABF Halland för att titta på hur man kan bilda större distrikt.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte och därefter även kommunstyrelsen.
Aida Hadzialic håller sedan utbildning i politiska sakfrågor för nya partimedlemmar.
Onsdag 26 mars
Anders Rosén är i Köping.
Aida Hadzialic är på Medborgarservice och diskuterar EU-valet och EU-politik. Klockan 18 blir det
föreläsning av Lovisa Aldrin från Europa direkt, diskussion och pizza till alla som är där.
Torsdag 27 mars
Aida Hadzialic är med på Ung Företagsamhets-mässan i Varberg. Hon ska delta i en diskussion kring
näringslivets förutsättningar i Halland.
Anders Rosén träffar partikamraten Bengt Ekberg och diskuterar utveckling av Vallås centrum.
Anders Rosén går sedan på möte på regionhandikapprådet.
Fredag 28 mars
Aida Hadzialic jobbar med valorganisation för partiet.

Att utveckla Halmstad är också att ta ekonomiskt
ansvar
I artikel efter artikel ondgör sig kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) över det han uppfattar
som att vi socialdemokrater inte tar ekonomiskt ansvar för vår kommun.
Jag vill då passa på att påminna Carl Fredrik Graf om att det är under ett
mycket långt socialdemokratiskt styre i Halmstad som den goda ekonomin
grundlades. Även under de senaste sju åren när vi inte har haft makten har
varje åtgärd eller förslag från oss varit finansierat.

”Det är under
ett mycket långt
socialdemokratiskt
styre i Halmstad som
den goda ekonomin
grundlades.”

Vi har presenterat en budget
i balans, med överskott
som står sig över tiden och
genererar resurser som vi
behöver vid lågkonjunkturer.
Detta många gånger i motsats till det borgerliga styrets
budgetmodell där stora besparingar läggs ut på respektive
verksamhet under täckmantel att vara effektiviseringar. Lägg
där till en underfinansierad budget både år 2015 och 2016.
En underfinansierad budget är antagligen helt unikt i
Halmstads kommuns historia. Att på borgarnas sätt skjuta
problemen framför sig och låta andra ta smällen är enligt
vår uppfattning inte bara självmål utan även i högsta grad
oansvarigt gentemot våra kommuninvånare. Vid valtillfället
kan Halmstadborna inte veta vilka besparingar de borgerliga
kommer att lägga för att täcka upp underskotten.

Det är också viktigt att komma ihåg att det Carl Fredrik kritiserar oss för har de också gjort under åren. Låt
mig lyfta fram några exempel:
-

2008 fattade KF beslut om att ge ett tilläggsanslag om 3,7 miljoner
kronor till ersättningslokaler för renoveringen av Hallagraskolan.
Samma år fattade KF beslut om ett nytt tilläggsanslag för friskolor
på 1,5 miljoner kronor
2009 fattade KF beslut om ett tilläggsanslag om 10,750 miljoner
kronor för att det gjorts ändringar i skollagen.
Så sent som 2012 fattade KF beslut om att ge ett tilläggsanslag
till kommunstyrelsen på 850 000 kronor för införandet av en
tillståndslots.

”Hallägraskolan är
ett bra exempel på
hur illa Moderaterna
med stödpartier
sköter frågorna om
skollokaler.”

Hallägraskolan är ett bra exempel på hur illa Moderaterna med stödpartier sköter frågorna om skollokaler.
Vi föreslog vid detta tillfälle att eleverna skulle bussas till Örjanskolan, som vid det tillfället hade ledig
kapacitet, vilket inte bara hade sparat en massa pengar utan också med största sannolikhet snabbat upp
byggandet av den nya Söndrumsskolan.
Det duger således att gå utanför budgetprocessen när det gäller borgarnas egna förslag medan det går bra
att kritisera oss socialdemokrater när vi gör likaledes. Nej, Carl Fredrik skall du nå någon form av framgång i
dessa budgetfrågor så gäller det nog att du inser att man bör sopa framför sig egen dörr innan man tittar på
andras dörrmatta.

Carl Fredrik Graf tar också ofta upp frågan om var och när
det passar sig att diskutera kostnadsdrivande projekt utanför
planeringsdirektiven med budget. Vi delar Grafs uppfattning
om att det ska vara ordning och reda i budgetarbetet.
Dock kan det aldrig nog påpekas att vi måste vara öppna
för att saker kan hända även under budgetåret. År 2008 gjordes till exempel besparingar på grund av att
prognosen för bokslutet det året pekade på att kommunen skulle ligga på 50 miljoner kronor i underskott.

Anders Rosén

Aida Hadzialic
aida.hadzialic@halmstad.se
035 – 13 73 69

Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

www.socialdemokraterna.se/halmstad
Facebook: Socialdemokraterna Halmstad
twitter.com/sihalmstad

Aida Hadzialic
aida.hadzialic@halmstad.se
035 – 13 73 69

Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

Aida Hadzialic

www.socialdemokraterna.se/halmstad
Facebook: Socialdemokraterna Halmstad
twitter.com/sihalmstad

