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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredagen den 29 januari 2016 

 

Närvarande: 

Camilla Westdahl, ordförande 

Lars-Stellan Jönsson 

Magnus Nilsson 

Daniel Jönsson 

Miklos Liewehr 

Tommy Johansson 

Tomas Carvonen 

Mikael Torberntsson 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 
Beredningen gick igenom mötesanteckningar från mötet den 18 december 2015. 

 
2. PPB:s uppdrag 

Beredningen diskuterade sina uppgifter under 2016 (årshjul). En ”grov” struktur upprättades.  

Tommy Johansson fick i uppdrag att presentera en slutlig version vid nästa PPB:s möte den 

26 februari 2016.  

 

3. Rapport från beredningar 
Beredningen diskuterade kommunfullmäktiges samtal kring utkastet till text från Beredningen 

från Nyinflyttad till stolt Göinge. Man ansåg att det hade fungerat bra och att det hade kommit 

fram en rad olika synpunkter på utkastets innehåll. Dock fanns det en kritik att beredningen i 

allt för stor utsträckning hade fokuserat på invandrarproblematiken och inte till alla delar 

arbetat utifrån beredningens uppdragsbeskrivning. Beredningen kommer nu att diskutera hur 

man ska gå vidare med sitt uppdrag.  

 

Framtidsberedningen har ännu inte haft något möte detta år, men nästa blir i början av 

februari och då kommer det att handla om Region Skånes framtidsarbete. 

 

PPB diskuterade förslag på kommande beredningar. Tommy Johansson tar fram ett underlag 

till nästa möte. 
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4. Utbildning   

En första inbjudan till utbildning för förtroendevalda har skickats ut. Datum är den 24 februari 

2016 kl. 13.00 – 17.00 och platsen Glimåkra Folkhögskola. 

 

Ett material om Barnkonvention har inkommit till kommunen från Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Beredningen gav SPU i uppdrag att planera för en ev. 

presentation av materialet i kommunfullmäktige. 

 
5. Partistöd 

Tomas Carvonen gav en lägesrapport kring arbetet med uppföljningen av hur det kommunala 

partistödet har använts. Senast i juni ska KF behandla ärendet. Tomas Carvonen fick i 

uppdrag att föra fram ärendet till beslut i kommunfullmäktige. 

 
6. Övrigt 

Mikael Torberntsson presenterade tankar kring uppföljning och utvärdering. 

Diskussionen handlade hur detta ska hanteras på kommunfullmäktigenivå. Mikael 

Torberntsson kommer att arbeta vidare med fråga för möjliggöra ytterligare diskussioner 

i PPB. 

  
7. Nästa möte 

Nästa möte blir den 28 februari 2016 kl. 08.30 – 12.00.  

 

 

 

 

Tommy Johansson 
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