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Mötesanteckningar 

 

 

Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredagen den 25 september 2015 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Jönsson 

 Tommy Johansson 

 Tomas Carvonen 

 Mikael Torberntsson 

 Andreas Sjölin (punkt 6) 

 Bengt Magnstedt (punkt 4) 

 Bertil Jönsson (punkt 4) 

 Morgan Nilsson (punkt 4) 

 Sven Bolling (punkt 4) 

 Lars Eriksson (punkt 4) 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 
Gruppen gick igenom mötesanteckningar från mötet den 29 maj 2015. 

 

2. Ekonomi 
Tommy Johansson presenterade förutsättningarna för 2016 rörande de förtroendevaldas 

budget. Utifrån diskussionerna framkom att utgångspunkten är den budget som finns för 

2015, mot vilken man gör indexjusteringar och smärre övriga justeringar för revisionen. 

Däremot blir det en större justering för överförmyndarverksamheten, p.g.a. prognosen för 

2015 som tyder på att verksamheten ökar. Skälet till det sistnämnda är ökningen av antalet 

ärenden. 

   

3. Mandat- och årshjul 
Tommy Johansson presenterade förslag till Mandat- och årshjul för de närmaste åren.  

Beredningen beslöt att 

ledamöterna ska studera förslaget fram till nästa möte och att man då ska behandla förslaget 

ytterligare. 

http://www.ostragoinge.se/


    

 

 

  

 

 

 
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00  

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

 

  

 

 

4. Revisionen 
PPB träffade kommunfullmäktiges revisorer. Diskussionerna rörde i huvudsak 

revisorernas ekonomi för 2015 och budget för 2016. PPB kommer att överlämna ett 

förslag till kommunfullmäktige rörande de förtroendevaldas budget för 2016. 

 

5. Rapport från beredningarna 
Magnus Nilsson och Daniel Jönsson gav korta rapporter från de tillfälliga beredningarnas 

arbete. PPB diskuterade hur ofta ordföranden i beredningarna ska rapportera till 

fullmäktige om hur arbetet framskrider. Diskussionerna ledde till en ståndpunkt att en 

större dragning för fullmäktige ska genomföras halvvägs in i beredningarnas arbete, men 

också att kortare dragningarna kan göras vid behov. 

  

6. Den nya kommunlagen 
Andreas Sjölin gav en fyllig genomgång av förslaget till en förändrad kommunlag. Han 

presenterade också de remissynpunkter som arbetats fram och som ska föreläggas för 

kommunfullmäktige. 

 

7. Övrigt 
Beredningen beslöt att 

PPB:s ordförande ska träffa kommunstyrelsens respektive tillsyns- och 

tillståndsnämndens ordförande för en dialog kring område som berör deras 

ansvarsområde. 
 

8. Nästa möte 
Nästa möte blir den 30 oktober kl. 08.30 – 12.00.  

 

 

 

 

Tommy Johansson 

SPU  
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