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Mötesanteckningar 
 

 

Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: torsdag 30 april 2015 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Jönsson 

 Ida Ahlbin 

 Miklos Liewehr 

 Tommy Johansson 

 Tomas Carvonen 

 Mikael Torberntsson 

 Bengt Magnstedt, Punkt 2 

 Morgan Nilsson, Punkt 2 

 Bertil Jönsson, Punkt 2 

 Sven Bolling, Punkt 2 

 Lennart Ekström, Punkt 2 

 Lars Eriksson, Punkt 2 

 Jonas Rydberg, Punkt 3 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående minnesanteckningar 
Gruppen gick igenom minnesanteckningar från mötet den 27 mars 2015. 

 

2. Möte med revision 
Följande punkter togs upp till behandling: 

 Revisionens planering för det kommande året (bilaga 1) 

 Revisionens budgetäskande (bilaga 2) 

 En presentation av de planerade beredningarnas arbete 

 En information om aktuella revisionsrapporter 

 Nästa möte med revisionen 25 september 2015 kl. 10.00 – 11.00 

 

3. Uppföljning kommunfullmäktige 
En uppföljning gjordes av allmänpolitiska debatten den 29 april 2015. Debatten var 

aktualiserad utifrån arbetet med att arbeta fram en Mål- och resultatplan för 2016 – 19. 
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Beredningen konstaterade följande slutsatser: 

 Stämningen under debatten hade varit bra 

 Stort deltagande av ledamöterna under debatten 

 Bra med tydliga debattregler 

 Tydlig fokusering på vad man vill politiskt 

 

Inför kommande debatter bör man diskutera möjligheten till sändning via digitala medier. 

En plan bör arbetas fram för vilka temadebatter som ska genomföras, inledningsvis med fokus 

på utmaningsområdena. 

 

4. Beredningsarbete Integration 
PPB diskuterade det kommande arbetet med att ta fram underlag för tillfällig beredning 

rörande integration. 

Magnus Nilsson presenterade sitt underlag för ett första inspel vid 

kommunfullmäktigemötet i maj. Utifrån diskussionen i beredningen ska justering göras i 

underlaget med tydligare fokusering på begreppet nyinflyttad. Det justerade underlaget 

skickas ut till PPB:s ledamöter innan kommunfullmäktiges möte i maj.  

Till nästa möte ska en uppdragshandling för Integrationsberedningen presenteras. Den 

kommer att behandlas på KS den 3 juni och på KF den 17 juni.  
 

5. Budget för 2016 - 
Arbetet med att ta fram underlag pågår på ekonomiavdelningen. Utifrån deras underlag 

tyder allt på att den nuvarande ramen med kommande uppräkningar är tillräckl ig för att 

täcka nödvändiga kostnader för förtroendevaldas arbete. En uppräkning av revisionens 

budget med 40 000 kronor/år bör kunna rymmas inom ramen. 

Budgeten omfattar följande poster: 

 Fasta arvode för förtroendevalda 

 Arvode för förtroendevalda 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

 Revisionens kostnader 

 Partistöd 

 Omkostnader för konferenser och utbildningar 

 

Dock bör noteras att Östra Göinge kommun är värdkommun för vänortsbesök år 2016. Medel 

för detta arrangemang ryms inte ramen för politikområdets budget. Särskilda medel bör 

avsättas för detta. 

 

6. Mandat och årshjul 
Underlagsmaterial gicks igenom och fortsatta diskussioner sker vid nästa PPB möte.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte blir den 29 maj kl. 08.30 – 12.00 

 

Tommy Johansson 

SPU 
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