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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: torsdagen den 24 mars 2016 

 

 

Närvarande: 

Camilla Westdahl, ordförande 

Esbjörn Svensson 

Lars-Stellan Jönsson 

Magnus Nilsson 

Miklos Liewehr 

Daniel Jönsson 

Ida Ahlbin 

Tommy Johansson 

Tomas Carvonen 

Mikael Torberntsson, punkter 7 och 8. 

  

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 
Beredningen gick igenom mötesanteckningar från mötet den 18 mars 2016. 

 
2. Kommunfullmäktige  

Beredningen gjorde en uppföljning från kommunfullmäktiges möte den 23 mars 2016. 

En timme före mötet hölls en föreläsning av Joacim Ruist,- Handelshögskolan Göteborg – kring 

migrationsfrågeställningar.  

Underlaget från beredningen ”Från nyinflyttad till stolt Göing” debatterades under sammanträdet. 

Årsredovisningen 2015 var uppe till beslut och i samband med detta blev det en diskussion kring 

ansvarsfrågan. 

Enligt beslut ska kommunfullmäktige följa upp utvecklingen av hemtjänsten och vid fullmäktiges 

möte i maj ska kommunstyrelsen lämna en rapport.   

 

3. Revision 
Med anledning av en rad frågeställningar kommer kommunfullmäktiges ordförande att kalla PPB, 

KS:s presidium och Revisionen till gemensamma överläggningar. 

Nästa revisionsrapport ”XX” ska behandlas vid kommunfullmäktige den 25 maj. 

Vid kommande möte ska PPB diskutera revisorernas plan och deras budget för 2017.  
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4. Rapport från beredningar 
Magnus Nilsson och Miklos Liewehr rapporterade från beredningen ”Från nyinflyttad till stolt 

Göinge”. Utöver vad som angetts ovan under punkt 2 gäller följande:  

 Beredningens rapport slutbehandlas den 1 april 

 Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för beslut 

 Behandlas troligen i kommunfullmäktige den 26 maj 2016 

 

Från Framtidsberedningen föreligger nu ett första utkast och detta kommer att behandlas ytterligare 

vid beredningens nästa möte den 1 april 2016. Målsättningen är att kommunfullmäktige behandlar 

slutrapporten i september 2016. 

 
5. Kommande beredningar 

PPB diskuterade ingående förslag till kommande beredningar. Följande beredningar var uppe till 

diskussion: 

 Aktualisering av Översiktplanen 

 Folkhälsoprogram 

 Barnkonventionen  

 …………………….. 

 …………………….. 

 
6. PPB:s årshjul 

En genomgång gjordes av PPB:s årshjul. Justering gjordes och en reviderad version skapades – 

version 1.1  

 
7. Sveriges främst kommunfullmäktige  

PPB diskuterade det fortsatta utvecklingsarbetet kring kommunfullmäktige i Östra Göinge. 

För aktuell input anmälde sig följande till ”Kommunfullmäktiges presidiedag 2016” i Malmö – 

17 maj 

 Camilla Westdahl 

 Miklos Liewehr 

 Esbjörn Svensson 

 Daniel Jönsson 

 Tomas Carvonen 

 

SKL erbjuder följande till kommunerna: 

En utvecklingsdag för fullmäktige. Kostnad 25 000:00. Programpunkterna är: 

 

 Jag är förtroendevald av folket - om förväntningar, rättigheter och skyldigheter 

 De demokratiska verktygen - spelregler i fullmäktige 

 Bemötandet i politiken - samtalstonen och förhållningssätt 

 Information och kommunikation - relation mellan fullmäktige och medborgarna 

 
Ställningstagande kring detta vid ett kommande PPB möte. 

 
8. Medborgardialog 

Vid PPB:s möte den 29 april ska minst två timmar avsättas till arbete med medborgardialogen.  
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9. Nästa möte 
Nästa möte blir den 29 april 2016 kl. 08.30 – 12.00.  

 

 

 

Tommy Johansson 
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