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Punkt på agendan, beslut och uppdrag

Beredskapsplan nyanlända o flyktingar
Vi har fått ett politiskt uppdrag att ta fram ett
övergripande budgetförslag för de olika områdena till
KF den 10/12. För att hinna bearbeta budgeten ställer
vi in nästa veckas studiebesök. Ansvariga chefer ser till
att verksamheterna får information om studiebesöken
skjuts på framtiden.
Budget diskuteras nästa måndag, förslag på kalkyler
tas med till mötet. Vilka medel tillhör de 43
miljonerna och vad är övrig finansiering?
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Det har också tillkommit politiska punkter på under
arbetsmiljö:
-Kompetensutveckling
-Rätt till heltid - påbörjas inom bun
-Färre barn per förskoleavdelning
Helt nytt område:
Samarbete med civilsamhället
Rekrytering Morgondagens ledare - Ann Larsson
Ann presenterar resultaten för de fyra medarbetare
som har som varit med i uttagningen.
Beslut ska delges deltagarna senast den 4/12, därför
återkommer Ann i nästa vecka kl. 13.30 då vi ska fatta
beslut om vilka två det är som får gå.
Oss emellan - personaltidningen
Hanneli Dahl presenterar innehållet i 2014-15 års
nummer och har några frågor vi tar ställning till.
Teman för det kommande årets fyra nummer blir
trygghet, delaktighet, framtidstro, stolthet som är
Hylte kommuns värdegrund. Vi fortsätter med ledare
och krönika som tidigare. Krönikan blir fördelad på de
olika kontoren.
Buk - framtidstro
Ok - delaktighet
Ank -Trygghet
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Kommunens ledningsgrupp – minnesanteckningar

Sbk - Stolthet
Antingen skriver kontorscheferna själva eller så
delegerar de uppdraget inom sitt kontor.
Kontaktcenter, Verksamhetskonsulter
Vi gick igenom listan på de intresseanmälningar som
har kommit in. Kontorscheferna har tagit del av
anmälningarna och beslutar följande:
Ok – Cecilia Harley
Buk – Eva Halldin
Sbk – Mattias Andersson, Sofia Lennartsson
Ank- Christer är inte närvarande så vi avvaktar beslut.
Inbjudan SKL nätverk för barns rättigheter (PB)
Stigert får i uppdrag att prata med sin ledningsgrupp
om hur vi tar ställning till förfrågan.
Regler för djur i kommunens lokaler (PB)
Klg beslutar att godkänna reglerna.
Inbjudan Synapsen 14-15 april 2016
Anders har lagt upp ett anmälningsformulär som alla
går in och fyller i så stämmer vi av nästa vecka.
Inför julledigheter:
En julsemesterlista tas fram till nästa vecka.

30/11

Susanne

Nästa möte – inget studiebesök!
Studiebesöket på Torups skola, förskola och bibliotek
ställs in eftersom vi måste ta fram budgetförslag för
beredskapslanen för nyanlända och flyktingar

Nästa möte 30/11 kl. 13.30 – 18.00 Lilla sammanträdesrummet

Vid anteckningarna/Susanne Mared

KLG 151123

2(2)

