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Politisk planeringsberedning (PPB) 
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Tid: fredag 16/1-2015 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Esbjörn Svensson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Jönsson 

 Ida Ahlbin 

 Tommy Johansson 

 Revisorer 

Punkter vid mötet 

1. Överläggning med fullmäktiges revisorer 

Tommy Johansson gjorde en presentation av PPB och dess arbetsuppgifter. 

Efter diskussion var man överens om att PPB och revisionen träffas regelbundet för att 

diskutera gemensamma frågeställningar kring arbetssätt, arbetsformer, uppdrag, uppföljning, 

utvärdering och revisionens ekonomi. Revisorerna ska bjudas in till gemensamma 

utbildningar för politiker. 

Nästa träff med revisionen blir den 27 mars. 

2. Genomgång av planeringsdokument för styr- och ledning 

Dokumentet gicks igenom. Planerade utbildningsinsatser för samtliga förtroendevalda är den 

26 februari (omvärld/framtid) och 26 mars (basutbildning). 

3.  Planering av PPB:s arbete med ledning och styrning 

Beredningen diskuterade kommande uppdrag med programhandlingar. En övergripande 

planering ska vara klar i maj. Man kommer inledande inrikta sig på följande tillfälliga 

beredningar; 

 Programhandling rörande kommunens framtid och utveckling 

 Programhandling rörande integration 

 

Det praktiska arbetet att ta fram uppdragsbeskrivning görs av Magnus Nilsson, Daniel 

Jönsson, Ida Ahlbin, Miklos Liewehr med biträde av SPU. De träffas den 30 januari kl. 08.30. 

http://www.ostragoinge.se/
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Till nästa PPB möte tar SPU fram ”fasta punkter” i kommande mandathjul och årshjul. Vidare 

ger man förslag om hur programhandlingarnas syfte, innehåll och form ska kunna utformas.  

4. Övrigt 

Punkter på nästa PPB den 27 februari 2015 kl. 08.30 

 Kommande programhandlingar - uppdragsbeskrivningar 

 Mandat- och årshjul 

 Planerade aktiviteter i kommunfullmäktige 

 Inför träff med revisionen 

 Kommunens inriktningar i Mål- och resultatplanen 

 Träff med KS:s ordförande och 1 + 2:e vice ordförande för att diskutera arbetssätt och 

arbetsformer PPB och KS:s presidium. 

 

 

 

 

Tommy Johansson 

SPU 
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