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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredagen den 30 oktober 2015 

 

Närvarande: 

Camilla Westdahl, ordförande 

Lars-Stellan Jönsson 

Daniel Jönsson 

Ida Ahlbin 

Miklos Liewehr 

Tommy Johansson 

Tomas Carvonen 

Mikael Torberntsson 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 

Beredningen gick igenom mötesanteckningar från mötet den 25 september 2015. 

2. Ekonomi 

Tommy Johansson presenterade förslaget för 2016 rörande de förtroendevaldas budget (bilaga 

1). Förslaget behandlas i kommunfullmäktige den 26 november 2015. 

 

Beredningen beslöt  

att ställa sig bakom förslaget. 

3. Mandat- och årshjul 

Tommy Johansson presenterade förslaget till Mandat- och årshjul för de närmaste åren (bilaga 

2). Beredningen konstaterade att dokumentet ska fortlöpande vara uppe vid möten för ev. 

revideringar. 

 

Beredning beslöt 

att ställa sig bakom förslaget. 

4. Rapport från beredningarna 

Miklos Liewehr och Daniel Jönsson gav rapporter från de tillfälliga beredningarnas arbete. 

Båda beredningarna befinner sig fortfarande i ett kunskapsinhämtande skede. Den 28 januari 
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2016 kommer forskaren Joakim Ruist (Handelshögskolan Göteborg) till kommunfullmäktige 

och håller en föreläsning kring arbetsmarknad och integration. De ledamöter i de båda 

beredningarna som inte sitter komunfullmäktige kallas till föreläsningen. 

 

Beredningen diskuterade hur man kan göra beredningarnas arbete mera intresseväckande på 

kommunens hemsida. 

  

Beredningen beslöt 

att Karin Löfman ska intervjua de båda tillfälliga beredningarnas ordförande och publicera 

denna intervju på kommunens hemsida.  

5. Demokratipolicy 

Beredningen diskuterade möjligheterna att arbeta fram en demokratipolicy och att denna ska 

vara som ett ”paraply” för kommunens demokratiarbete. Utgångspunkten ska vara att belysa 

hur politiker och anställda inom ramen för sina uppdrag ska kunna förhålla sig till 

demokratiska utgångspunkter. 

 

Beredningen beslöt 

att Mikael Torberntsson får i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatta diskussioner och att 

detta bör kunna komma upp på PPB:s möte i februari 2016. 

6. Måltidspolicy 

År 2011 arbetade en tillfällig beredning fram en Måltidspolicy som antogs av 

kommunfullmäktige som en programhandling. Nu är det aktuellt att ev. aktualisera den inför 

kommande upphandlingar. Utifrån det nuvarande innehållet bedömer PPB att denna policy 

snarast ska betraktas som en strategi. 

 

Beredningen beslöt 

att ge Tommy Johansson i uppdrag att föra en diskussion med Sofia Nilsson och Patric Åberg 

om att vid en ev. revidering göra om policyn till en strategi.  

7. Kommunallagen – ändringar 

I kommunallagen har det införts ett område som behandlar kommunens skyldigheter till 

uppföljning när kommunala verksamheter utförs av privata aktörer.  Kommunen är skyldig att 

ta fram ett program för hur denna uppföljning ska gå till och detta program ska fastställas av 

kommunfullmäktige. Allt tyder nu också på att i kommande revideringar av kommunallagen 

så kommer motsvarande program för uppföljningar också ska gälla när verksamheterna 

bedrivs i egen regi. Beredningen bedömer att det vore lämpligt att redan nu ta fram 

uppföljningsprogram för verksamheterna oavsett om de bedrivs av privata utförare eller om 

det sker i egen regi. 

8.  Övrigt 

Från och med år 2016 ska de partier som erhåller kommunalt partistöd redovisa hur bidragen 

används. Former hur den redovisningen ska se ut i detalj är inte fastställt. 

 

Beredningen beslöt 
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att detaljunderlag för redovisningen ska arbetas fram av Tomas Carvonen och presenteras vid 

PPB:s möte i februari 2016. 

9. Nästa möte 

Nästa möte blir den 27 november 2015 kl. 08.30 – 12.00. Klockan 10.00 deltager kommunens 

revisorer. 

 

 

 

 

 

Tommy Johansson 

SPU 
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