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Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Esbjörn Svensson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Jönsson 

 Tommy Johansson 

 Tomas Carvonen 

 Mikael Torberntsson 

Punkter vid mötet 

1. Föregående minnesanteckningar 

Gruppen gick igenom minnesanteckningar från mötet den 16 januari 2015. 

Dessa ska publiceras på 360°, medan arbetsmaterial hanteras via en Drop box lösning. 

2. Planering av beredningarnas arbete 

Magnus Nilsson redogjorde från ”Lilla PBB:s” möten och diskussionerna kring hur 

beredningarna ska starta sina olika uppdrag. Utifrån det fördes en diskussion inom PPB hur 

processen att ta fram uppdragshandlingar ska ske. 

PPB gav Tommy Johansson i uppdrag att arbeta fram en handledning kring formerna för 

beredningarnas arbete. 

 

PPB fastställde att två stycken beredningar ska starta upp enligt följande körlista. 

 Beredning kring framtidsstudier/framtidisfrågor 

 Uppstart i KF den 26 mars 2015. Föredragande Daniel Jönsson 

 Uppdragsbehandling i PPB den 27 mars 2015 

 Uppdragshandling i KS den 1 april 2015 

 Fastställande av uppdragshandling i KF den 29 april 2015 

 Val av beredningens ledamöter den 29 april 2015 

  Beredningen kring integrationsfrågor 

 Uppstart i KF den 29 april 2015 

 Uppdragshandling i PPB den 30 april 2015 
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 Uppdragshandling i KS den 6 maj 2015 

 Fastställande av uppdragshandling i KF den 28 maj 2015 

 Val av beredningens ledamöter den 28 maj 2015  

 

För att kunna planera det fortsatta arbetet krävs att PPB har möjlighet att göra ekonomiska 

uppföljningar. Vid nästa möte ska det finnas en aktuell sammanställning av det ekonomiska 

läget för kommunfullmäktige. 

3.  Mandat- och årshjul 

Till nästa möte ska det finnas en sammanställning över fasta ”håll- och tidpunkter” som berör 

de förtroendevaldas respektive förvaltningens verksamheter. Detta ska utgöra underlag till en 

grovplanering vid fortsatta arbetet. 

4. Arbetet med mål- och resultatplanen 2016 – 19 

Den styrande ”Femklövern” har nu överlämnat sitt politiska underlag till förvaltningen för det 

fortsatta arbetet med att ta fram en Mål- och resultatplan. Den kommer att beslutas av KF den 

17 juni 2015. 

PPB bör under mars och april arbeta fram ett fram ett förslag kring ekonomiska ramar för 

följande område: 

 Kommunfullmäktiges möten 

 Fasta arvode för PPB:s ledamöter 

 Beredningarnas uppdrag 

 Revisionen 

5. Arbetet med mål- och resultatplanen 2016 – 19 

Den 27 mars 2015 ska PPB träffa Revisionen. Vid den tidpunkten ska följande punkter prel. 

tas upp till behandling: 

 Årsredovisningen 2014 

 Revisionens berättelse 2014 

 Budgetäskande för år 2016 

 Presentation av de planerade beredningarnas arbete 

 Aktuella revisionsrapporter 

 

 

 

 

Tommy Johansson 

SPU 
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