Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 5
Måndag 27 januari
Anders Rosén och Aida Hadzialic inleder veckan med ett extra långt planeringsmöte inför årets
budgetprocess.
Aida har besök av Z Vision för att prata om valfilmer på NTV.
Socialdemokraterna har sedan möte med sin gruppstyrelse samt kommunfulllmäktige - och
kommunstyrelsegrupp.
Aida Hadzialic har även möte med Socialdemokraternas regionvalberedning.
Tisdag 28 januari
Aida Hadzialic har möte med Företagarna och Arbetsförmedlingen.
Sedan går hon på träff med Socialdemokraternas valledning där hon är sammankallande. Mötet handlar om
valplanering och valorganisation.
Båda kommunråden deltar även på kommunstyrelsens möte där Socialdemokraternas motioner om
personalpolitik bland annat ska beslutas om.
Onsdag 29 januari
Anders Rosén gör studiebesök på arbetsmarknadsprojektet Pluspoolen som hjälper arbetssökande med
jobbcoaching på olika sätt. De ska prata om den arbetsmarknadsdag 17 mars som Socialdemokraterna
planerar.
Under kvällen har Anders Rosén möte med Socialdemokraternas särskilda valberedning medan Aida
Hadzialic träffar Anhörigvårdarna.
Torsdag 30 januari
Båda kommunråden har möte med Socialdemokraternas repskap där representanter från kommunens olika
s-föreningar samlas.
Fredag 31 januari
Anders Rosén arbetar med planeringen av den stora arbetsmarknadskonferensen som ska hållas 17 mars.
Aida Hadzialic jobbar med valplanering.

Nu måste allvar brukas!
Långsiktighet är a och o vid planering av förskolor och skolor. De lösningar vi beslutar om
måste samtidigt stämma med dagens lagstiftning, arbetsmiljökrav och pedagogik. I ett par års tid har
kommunen känt till att behovet av förskoleplatser i centrum skulle öka. En urbaniseringstrend märks
där allt fler blivande barnfamiljer bosätter sig i centrala delar av Halmstad. I centrum ökar behovet av
förskoleplatser bara under 2014 med 100 fler små barn. Behovet de kommande åren ser likadant ut. Det
moderatledda styret har dock nästintill ignorerat utmaningen.
De försök man gjort på senare tid är få och ogenomtänkta. Färskt i minnet finns förslaget om förskolan
på Furulunds skolgård. Moderatstyret fick backa. Att avveckla skolan på Frennarp för att inrymma
förskoleavdelningar är ett annat exempel. Båda är hugskott komna ur moderatstyrets krav på
lokaleffektivisering och ekonomiska besparingar, snarare än ur en idé om långsiktig kvalitet och effektivitet.
Till saken hör dessutom att investeringskostnaderna för att göra om Byskolan till förskola skulle kosta en
rejäl slant. Med risk för att man om ett fåtal år upptäcker att Slottsjordsskolan knappt klarar att bereda
grundskoleplats för barnen i närområdet, framstår förslaget som kortsiktigt. Skulle då Frennarpsbarnen få
flytta igen?! Sådana misslyckanden har inte kommunen råd med.
När barn- och ungdomsnämnden idag sammanträder föreslår vi socialdemokrater att Frennarps byskola
får leva kvar och utvecklas. Trygghet för barnen samt långsiktig skolkvalitet vägleder oss. Skolan drivs då
tills vidare som en F-3 skola, i avvaktan på att man utrett möjligheterna att expandera till en F-6 skola.
Därutöver bör ses över omFrennarps byskola på sikt kan knytas till Kärleken. En förutsättning för att skolan
blir kvar är att ytterligare utrymme tas i anspråk. Det innebär också att Förskolan Spinnrocken på Byskolan
behöver lämna sina lokaler. Det kräver i sin tur ytterligare en avdelning utöver befintligt utbyggnadsbehov.
Vi är beredda att tidigarelägga investeringar på förskolor i innevarande planeringsdirektiv med budget, för
att råda botpå den akuta förskolebristen. Långsiktighet måste ändågälla så att det även ryms permanenta
lösningar iplatsbyggd modern förskola. Paviljonger medför nämligensåväl dyrare driftskostnader som sämre
arbetsmiljö för såväl elever som personal. I det närmaste krävs att alla berörda förvaltningar och nämnder
samverkar för att snabbt och effektivt ordna fram lämpliga platser med tillfälliga bygglov. Platser man kan
arbeta med då är bland annat intillFrennarps Förskola , vid Laxöns förskola , övre delen avFuret samt vid
området där Lundgrens gjuteri låg tidigare.
Nu krävs en prestigelös samverkan och det snabbt.Kommunstyrelsen bör omgående tillsätta en delegation,
företrädd av tjänstemän och nämndpresidier från berörda förvaltningar.
Vi hoppas att partierna i det moderatledda styret har mod att slopa prestigen och tar handen vi sträcker ut.
För det är allvar nu!
Dagens ställningstaganden utesluter inte behov av andra förändringar framöver. Det kan vara förändringar
som genereras av skollag och läroplan. I grunden handlar det om att vi vill se en likvärdig skola, där alla
barn kan nå sin fulla potential.
/ Socialdemokraterna i barn - och ungdomsnämnden
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