Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 34
Måndag 18 augusti
Aida Hadzialic har morgonkampanj på tågstationen.
Anders Rosén har träff angående Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik och hur Arbetsförmedlingen
kan utvecklas. Peter Nofors och Anna-Karin Malmqvist, båda arbetsförmedlare och socialdemokrater samt
Stefan Hansson ordförande för Socialdemokraterna i Halmstad är också med på mötet.
Aida Hadzialic har föreningsråd. Föreningsrådet innebär att alla socialdemokratiska föreningar i Halmstad
samlas för genomgång av valarbetet.
Tisdag 19 augusti
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte och både Aida Hadzialic och Anders Rosén deltar. På agendan
står bland annat ett tilläggsanslag för tillfälliga gymnasielokaler då fler elever än beräknat behövt få plats
i den kommunala skolan. Detta sedan John Bauer-koncernen gick i konkurs och den kommunala skolan på
kort tid behövde göra plats för ett stort antal elever som annars stått utan utbildningsplats. Det beror även
på förseningar i renoveringen av Kattegattsgymnasiet och fler personer i SFI än vad man tidigare räknat
med.
Socialdemokraternas valstuga kommer på plats på Stora torg. Alla är välkomna förbi att prata politik.
Anders knackar dörr på Kärleken för att berätta om Socialdemokraternas politik i allmänhet och deras
visioner för Kärleken i synnerhet.
Onsdag 20 augusti
Oskarsströms samhällsförening bjuder in till debatt om att utveckla Oskarström. Alla partier i kommunen är
inbjudna och från Socialdemokraterna deltar Anders Rosén.
Aida Hadzialic håller på med valarbete och senare på kvällen går hon på föreningsträff.
Torsdag 21 augusti
Anders Rosén har möte med gruppstyrelsen. Han träffar senare representanter från CLAVIS-projektet.
CLAVIS är en kommunal verksamhet som är till för alla Halmstadsbor mellan 18-65 år med psykisk ohälsa.
Den öppna verksamheten erbjuder alltifrån träffpunkt till temagrupper, studiecirklar och sociala kontakter.
Aida Hadzialic arbetar med valet på olika sätt och har möte med Socialdemokraterna i Halmstads
verkställande utskott.
Fredag 22 augusti
Anders Rosén har möte med kommunens moderbolag Halmstad Rådhus AB (HRAB).
Aida Hadzialic har debatt på stadsbiblioteket mellan klockan 13- 15 om tillgänglighet.
Lördag 23 augusti
Anders Rosén är på debatt hos Enslövs samhällsförening om utvecklingen i Enslöv och Åled.
Aida Hadzialic valarbetar hela helgen.

Vallöfte till lärarna

- högre lön och mindre administration, några av våra löften
Skolan prioriteras av såväl Socialdemokraterna nationellt som här i Halmstad. Idag presenterade Stefan
Löfven och Magdalena Andersson en investering på 3,5 miljarder för att höja lärarutbildningens kvalitet
och läraryrkets attraktivitet. Läraryrket ska bli ett drömyrke för unga och lärarna ska känna en stor
stolthet över sin mycket viktiga gärning.
”Idag presenterade
Vi socialdemokrater i Halmstad välkomnar detta förslag och tycker att det är
partiet en investering
utmärkt att vår partiordförande tar ett nationellt helhetsgrepp om skolans
på 3,5 miljarder för att
utveckling. Den svenska skolan genomgår en kris och det krävs gedigna
höja lärarutbildningens
investeringar framåt för att trenden ska vändas till det bättre. Och en
kvalitet och läraryrkets
framgångsrik skola kräver ett attraktivt läraryrke.
attraktivitet.”
Det nationella förslag som presenterades idag innehåller bland annat följande
steg. Fler karriärstjänster och högre lön. Utveckling av förstelärarnas yrkesroll.
Mindre administration och ökad autonomi.
Vi välkomnar dessa förslag och ser med tillförsikt på framtiden där en socialdemokratisk regering kommer
att prioritera skolan och därmed Sveriges framtidsutsikter.
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