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Mötesanteckningar 

 

 

Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredagen den 29 maj 2015 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Jönsson 

 Miklos Liewehr 

 Tommy Johansson 

 Tomas Carvonen 

 Mikael Torberntsson 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 
Gruppen gick igenom mötesanteckningar från mötet den 30 april 2015. 

Beredningen beslöt att 

 PPB:s mötesanteckningar ska publiceras på kommunens hemsida och på 360. 

 PPB:s arbetsmaterial och dylikt ska finnas tillgängligt på Dropbox 

 de tillfälliga beredningarnas mötesanteckningar ska också finnas publicerade på 

kommunens hemsida och på 360 

 de tillfälliga beredningarnas arbetsmaterial och dylikt ska finnas tillgängligt på 

Dropbox 

 

2. Beredning Integration 
PPB gick genom uppdragsbeskrivningen till den tillfälliga beredningen rörande ”Från 

nyinflyttad till stolt Göinge”. Ett särskilt beslutsprotokoll upprättades. 

 

3. Mål- och resultatplan 2016 - 19 
Inför den politiska behandlingen av Mål- och resultatplanen 2016 – 19 diskuterades den 

kommande handläggningen i Kommunfullmäktige. Formerna för ärendets hantering på mötet 

bör vara förankrat hos respektive gruppledare. 
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4. Mål- och årshjul 2015 - 2019 
PPB diskuterade det kommande arbetet med att ta fram underlag för mandat- och årshjul.  

Beredningen beslöt att 

 utifrån diskussioner ge SPU i uppdrag att skriva fram ett dokument rörande 

mandat- och årshjul och att 

 ta fram en årsplanering för kommunfullmäktige 

 
5. Övrigt 

Beredningen beslöt att 

SPU får i uppdrag undersöka reglerna vid deltagande vid konferenser, studiebesök mm.  

 
 

6. Nästa möte 
Nästa möte blir den 25 september kl. 08.30 – 12.00. Till detta möte inbjuds revisionen. 

 

 

 

 

Tommy Johansson 

SPU 
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