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Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Snabbt KF, trots mål- och resultatplan.  Många frånvarande. Diskuteras huruvida det är möj-

ligt att lägga fullmäktige någon vecka tidigare nästa år. Detta är svårt att avgöra idag. Det be-

ror bland annat på hur snabbt man kan komma igång med arbetet med den nya mål- och resul-

tatplanen efter valet i höst och på hur den processen därefter löper på. 

 

3. Reflektioner kring Val 2018 och vad som behöver göras med anledning av det under 
hösten 

Eftersom vi beslutat att tidigarelägga kommunstyrelsens mandatperiod har partierna kort tid 

på sig efter valet att komma överens om hur kommunen ska styras. Det kommer också att 

vara flera nya ledamöter (och kanske nytt parti) som inte riktigt vet hur kommunen fungerar 

och vad som behöver göras inför den nya mandatperioden. Det är därför angeläget att ta fram 

en information kring detta så att övergången mellan mandatperioderna flyter på så smidigt 

som möjligt. Viktiga deadlines, datum och formkrav bör dokumenteras och förmedlas till par-

tierna.  

Beslutas att SPU får i uppdrag att ta fram en checklista med viktiga aktiviteter, datum, 

information, och spelregler inför övergången till den nya mandatperioden. Här bör bland 
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annat ingå en förteckning över vilka organ som ska väljas och när. Lämpligt är också att ta 

fram en beräkning av vad mandatfördelningen i fullmäktige efter valet innebär när det gäller 

fördelningen av platser i styrelse, nämnder, beredningar m.fl. organ enligt 

beräkningsproceduren i lagen om proportionella val. Checklistan levereras till partierna i 

anslutning till valet.  

Efter valet bör man också snarast sammankalla ledande företrädare för partierna (tilltänkta 

gruppledare) för en genomgång av dessa frågor.   

En annan åtgärd kan vara att ålderspresidenten i det nyvalda fullmäktige sammankallar leda-

möterna i anslutning till det gamla fullmäktiges sista sammanträde för en information inför 

starten av den nya mandatperioden. 

Diskuteras kring regler för partiernas valaffischering. SPU undersöker vad som gäller för att 

få tillstånd för att sätta upp valaffischer på kommunal mark. 

Övergången mellan PPB och Presidiet med anledning av beslutade organisatoriska föränd-

ringar på fullmäktigenivå måste också planeras. 

 

4. Rapport från beredningarna 
Jämställdhetsberedningen:  

Kommunfullmäktige fastställde vid gårdagens sammanträde slutrapport från Jämställdhetsbe-

redningen.  

 

ÖP-beredningen 

ÖP beredningens arbete närmar sig nu avslut. Mandatperioden upphör den 15 oktober. På-

gående samråd avslutas den 15 augusti. Därefter ska inkomna synpunkter sammanställas i en 

samrådsredogörelse som ska redovisas för beredningen den 21/9. 

 

Beslutas att ÖP beredningen avslutar sitt arbete efter genomgång av inkomna synpunkter un-

der samrådet vid ett sammanträde innan nuvarande mandatperiods slut och därefter överläm-

nar förslaget till översiktsplan till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning i enlighet med 

plan- och bygglagens bestämmelser inför slutligt fastställande i kommunfullmäktige i början 

av år 2019. 

 

5. Intryck från Broby marknad 

Det var sammantaget en hel del besökare vid ÖP beredningens tält som var nyfikna och ville 

titta på förslaget till ny översiktsplan. En hel del synpunkter lämnades in som kommer att 

sammanställas i samrådsredogörelsen.  

 

Rent allmänt är det viktigt att kommunen är på plats vid tillfällen där många Göingebor 

samlas. De är ett utmärkt tillfälle att göra reklam för platsen Östra Göinge och för att 
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informera om kommunens verksamheter. Vi bör bättre än idag ta tillvara dessa tillfällen. Det 

finns fler andra tillfällen som också bör utnyttjas. 

 

6. Redovisning av partistödets användning. 

Enbart miljöpartiets redovisning har ännu inte kommit in. Den uppges dock vara på väg för 

inlämning. 

7. Revisionsberättelse för AV Media 

Fullmäktige tar upp frågan i september. PPB beslutar avvakta skrivelse från AV-media som 

innehåller svar på revisionsrapporten. Det kan vara aktuellt med anmärkning. I PPB:s skri-

velse till KF ska betonas att underlaget inte kommit in i tid så att frågan kunnat behandlas så 

snabbt som den bör. 

8. Punkter till nästa möte den 28/9 

Nästa möte är det sista för mandatperioden och det sista för PPB överhuvudtaget som upphör 

när den nya mandatperioden börjar.  

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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