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MÅNDAG den 23 maj 2011
Aida Hadzialic och Anders Rosén anlände under
gårdagen med tåget och spenderar tre dagar i Tyskland
och Nederländerna med kommunstyrelsen. Resans syfte
är att se på högvärdig kollektivtrafik med buss som bidrar
till ökat resande, ökad effektivitet, ökad attraktion för
staden och en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken.
På resan kommer de att få information om både
planeringsprocessen och genomförandet av nya
kollektivtrafikstrategier. Detta för att få kunskap inför
anläggandet av ett resecentrum i Halmstad.
TISDAG den 24 maj
Studieresan i Tyskland/Nederländerna fortsätter med ett
intensivt program som innefattar en mängd studiebesök
med buss - och tågresor däremellan.
ONSDAG den 25 maj
Klockan 10.00 håller oppositionen presskonferens i
kommunstyrelsens sessionssal i Rådhuset där de
presenterar sina planeringsdirektiv med budget för 20122014.
Planeringsdirektivet
innehåller,
förutom
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget även
övergripande och konkretiserade mål inom olika
målområden. Målområden är till exempel barn och
utbildning, miljö och energi och resor och trafik. I
planeringsdirektivet finns även texter kring vad
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet prioriterar i sin
budget och varför de tycker att detta är extra viktigt.
TORSDAG den 26 maj
Under rubriken ”Kulturens och värderingarnas betydelse
för utveckling och ledarskap” anordnar kommunen en
jämställdhetsdag för politiker och tjänstemän. Bland annat
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föreläser Pär Johansson från Glada Hudik teatern om hur
genus och mångfald kan integreras i pedagogik och
genusvetaren och sociologen Pernilla Lovén håller i ett
pass som kretsar kring betydelsen av kultur och
värderingar i en organisations utveckling och ledarskap. I
slutet av dagen medverkar Anders Rosén i en
paneldiskussion kring jämställdhet och reflektioner kring
dagen. Aida Hadzialic deltar också på jämställdhetsdagen
men hinner även med ett skolbesök på Gullbrandstorp
under dagen.
FREDAG den 27 maj
Aida Hadzialic gör skolbesök på Andersbergsskolan.
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