Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 6

Måndag 3 februari
Veckan inleds som vanligt med planeringsmöte. Anders Rosén har sedan träff med ett företag som vill
etablera sig i Halmstad. Därefter har han möte med Socialdemokraternas särskilda valberedning.
Aida Hadzialic har möte med S-kvinnorna som ska planera inför sitt årsmöte.
Tisdag 4 februari
Aida Hadzialic arbetar med valorganisationen. Mängder av planerings krävs under supervalåret för alla
partiets aktiviteter.
Anders Rosén har möte om utvärdering kring den nya organisationen kring samhällsbyggnadsfrågor. År
2010 inrättades kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och på mötet ska detta samt relationen till
byggnadsnämnden diskuteras. Anders Rosén har även ett möte med ett miljöföretag som vill etablera två
nya verksamheter i Halmstad.
Onsdag 5 februari
Aida Hadzialic fortsätter att arbeta med valplanering. Hon går även på företagsbesök på Slottsmöllans
företagscentrum. Senare har hon ett styrelsemöte med Science park. Tanken är att Science park ska
vara en motor för tillväxt där näringslivet, akademin och politiken går samman för att jobba med
näringslivsutveckling.
Anders Rosén får besök från arbetsmarknadsprojektet Pluspoolen. Han har sedan möte med
Halmstadtravet kring hur det ska utvecklas och har under kvällen ytterligare ett möte med
Socialdemokraternas särskilda valberedning.
Torsdag 6 februari
Kommunen har så kallad ledardag dit alla kommunens ledare bjuds in. Både Anders Rosén och Aida
Hadzialic deltar under förmiddagen fylld av föreläsningar och annat kopplat till ledarskap.
Aida Hadzialic är inbjuden till KomTek på lunch i egenskap av ambassadör för verksamheten. KomTek är
kommunens teknikskola med fokus på barn och ungdomar där lika många pojkar som flickor ska ta del av
verksamheten. I år fyller de 10 år.
De beger sig sedan till Tylöhus för att träffa Elisabeth Haglund, VD för hotellet och prata om Tylösands
utveckling. Socialdemokraterna vill att området ska förfinas ytterligare och ser Tylösand som ett viktigt
varumärke för kommunen så väl som en rekreationsplats för alla Halmstadbor.
Under kvällen åker Aida Hadzialic till Falkenberg för att delta i Aftonskolan organiserad av kommunens
socialdemokrater. Hon kommer då bland annat att tala om Socialdemokraternas valorganisation.
Fredag 7 februari
Under förmiddagen besöker kommunråden och socialnämndens vice ordförande, Gullvi Johansson RIAgården. Gården är ett så kallat halvvägsboende för ett drogfritt liv. På RIA-gården får de boende bland annat
stöd och hjälp med att bearbeta sin beroendeproblematik, de får motiverande samtal, hjälp att söka bostad
och att återuppta kontakter med anhöriga och myndigheter.
Under eftermiddagen har Aida Hadzialic möte med Socialdemokraterna i Halmstads valledning och Anders
Rosén har möte med Imre Gulyas kring frågor som berör framtidens teknik-och fritidsförvaltning.

Tillsammans mot ungdomsarbetslösheten!
Vi tror på de unga. Unga människor är kloka, starka och duktiga. Ändå står alldeles för många av dem utan
jobb. I Halmstad är nära var femte ung arbetslös idag.
Vi har många idéer om hur unga ska få
jobb samtidigt som mycket gott kan uträttas
i samhället. Mängder faktiskt. Det handlar
om trainee - och praktikplatser i kommunen,
studentmedarbetare, arbetsmarknadsprojekt
kring arbeten som behöver utföras i kommunen,
sociala företag och mycket mer. Men, det här
kräver samarbete.
Därför anordnar vi en arbetsmarknadskonferens
med fokus på ungdomsarbetslösheten. Den 17
mars kommer Ylva Johansson, vår talesperson
i arbetsmarknadsfrågor och Besim Aho,
ordförande i arbetslivsnämnden i Södertälje
att föreläsa. Men framför allt kommer vi att träffas, hålla workshops och diskutera vad vi kan göra åt
ungdomsarbetslösheten.
Den 17 mars sluter vi alla upp; Socialdemokraterna tillsammans med facken, företagare, lokala aktörer
inom arbetsmarknadsprojekt, Arbetsförmedlingen med flera. Vi kommer alla med idéer och möjligheter som
tillsammans kan bli något riktigt bra.
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