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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: torsdag 22 december 2016 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Daniel Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Charlotta Lundberg (p 1-3) 

 Tommy Johansson 

 Rebecca Ohlsson (presenterar sig, p 1-3) 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns. 

 

2. Gårdagens kommunfullmäktige (21/12) 
Det var en bra debatt om året som gått; många deltog och det var ett intensivt meningsutbyte. 

Beredningen menar att vi är på rätt väg särskilt med tanke på att ambitionen inför 2017 är att 

ytterligare öka inslaget av debatter.  

 

Diskuteras problemet med tomma stolar. Bestämdes att presidiet bjuder in hela SD-gruppen 

till samtal. 

3. Nya uppdragshandlingar för kommande beredningar 

Förslag till uppdragshandling kring Jämställdhet och motverkande av flerfaldig diskrimine-

ring diskuteras. Magnus Nilsson rapporterar att han, Miklos och Charlotta haft flera samtal för 

att planera uppdraget. En grov tidplan finns nu. Det finns dock behov av ytterligare 

diskussioner för att avgränsa och förtydliga uppdraget innan det kan fastställas. 
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Daniel Jönsson redogör för utkast till uppdragshandling för aktualisering av översiktsplan 

(ÖP).  

 

Tidsplanen är i grova drag: 

 

Färdigställande av uppdragshandling januari – februari 2017 

Presentation i KF av uppdraget 23 februari 2017 

Beslut i PPB att överlämna förslag till 

uppdragshandling till 

kommunfullmäktige 

24 februari 2017 

Dagordning till Kommunstyrelsen 

låses 

2 mars 2017 

Formell beredning i 

Kommunstyrelsen 

8 mars 2017 

Beredningen tillsätts och uppdraget 

fastställs av fullmäktige 

23 mars 2017 

Beredningens startmöte April 2017 

Arbete i beredningen April 2017- april 2018 

Aktualisering av ÖP i fullmäktige Maj 2018 

 

Uppdragets stora bredd diskuteras. Det är många olika frågeställningar och områden som 

skall vävas in i ÖP. Förutom antagna fördjupningar och tematiska tillägg finns en mängd 

områden som skall omfattas av arbetet med aktualiseringen av översiktsplanen.  

Exempel är barnkonventionen, framtid och omvärld, samhällsskydd och beredskap etc. Det 

kan vara lämpligt att beredningens arbete startar med en genomgång av vad en ÖP är och av 

vad den skall innehålla samt av hur vi själva ser på vad den ska fylla för funktion och vilket 

innehåll som bäst motsvarar det. Samtidigt är det så att ÖP:n kärna är de fysiska resurserna i 

kommunen; mark, vatten etc. och hur kommunen ser på dess långsiktiga användning samt hur 

olika intressen skall vägas mot varandra när det gäller användningen av dessa resurser. 

 

Dialogen med medborgarna är viktig. Olika metoder och kanaler bör testas. Youtube etc. 

Viktigt med digitala medborgarkontakter. 

 

4. Uppföljning av året som gått 

Följande framförs: 

 

- Arbetet i PPB är bra och stimulerande, har utvecklats mycket och bör fortsätta på den 

inslagna vägen. 

 

- Minnesanteckningarna från PPB skickas till kommunstyrelsen.  

 

- Från årsskiftet kommer kommunchefen att närvara vid PPB:s sammanträden som ett 

led i samordningen med kommunstyrelsens verksamhet.  

http://www.ostragoinge.se/
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- PPB:s verksamhet har vuxit och syns mer.  

 

- Arbetet i planeringsberedningen fungerar väldigt bra, vi får mer tydlighet i det vi 

håller på med. Dialogen med revisionen är bra. Det blir spännande att se hur dialogen 

med revisionen utvecklas ytterligare under nästa år. 

 

-  PPB behöver bli mer synligt, något vi får fortsätta att diskutera.  

 

- Vi behöver utveckla processen kring vilka uppdrag som beredningarna skall ha. Hur 

kommer vi fram till vad som är angelägna beredningsuppdrag, vad är viktigt, vilka 

områden är det viktigt att beredningen tar fram inriktningar, övergripande 

styrdokument eller genomför aktiviteter inom.  

 

- Dialogen med revisionen har blivit bättre.  

 

- Vi har hittat en bra form för sammanträden och möten samt ett lämpligt antal. Men 

signalerna till PPB vad gäller de långsiktiga frågorna är ett frågetecken. Vi bör 

förtydliga hur vi får våra uppdrag och säkerställa att de uppdragen kommer från 

partipolitikens bedömningar om vad som är angeläget. 

 

- Sidospår: vi bör fortsätta att bevaka att möjligheten att införa majoritetsstyre. 

 

 
5. Vänortsmöte 2017 

Ordföranden informerar om att nordiskt vänortsmöte kommer att genomföras 19-21 

september 2017 i Östra Göinge. Planeringsarbetet har påbörjats och en formell inbjudan 

kommer att skickas ut. Ansvaret i förvaltningen är placerat i Strategi och tillväxt där en 

arbetsgrupp nu tillsatts. 

 

Diskuteras hur vänortssamarbetet kan utvecklas eller om det eventuellt kanske borde 

avvecklas om man inte hittar meningsfulla former och bra innehåll i samarbetet. Frågan bör 

tas upp i PPB, under våren. Framhålls att fullmäktige har beslutat om en internationell policy 

som kommunen har att förhålla sig till.  Ordföranden avser att som sista punkt vid årets 

vänortsmöte ta upp frågan om framtida samarbete. 

 

Diskuteras vilka som skall delta från kommunen vid middagen den andra dagen under mötet 

som är av lite högtidligare karaktär. Bestäms att fullmäktiges presidium får avgöra frågan. 

 

 

6. Sveriges bästa kommunfullmäktige 
 

Det årshjul som presenterades vid gårdagens fullmäktige visar att fullmäktige inte bara är 

knapptryckarkompani. Ordföranden vill att fullmäktiges arbetsordning ses över under 

mandatperioden, exempel på förändring som bör göras är rutiner för interpellationer.  

http://www.ostragoinge.se/
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Man bör ändra så att en interpellation lämnas in senast dagen innan dagordningen går ut 

till ledamöterna. Den kan då besvaras då vid samma sammanträde som den anmäls, 

eftersom det då finns tid för alla som vill förbereda ett inlägg.  

 

Överhuvudtaget är det viktigt att se över arbetsordningen om vi skall bli Sveriges bästa 

fullmäktige. Till nästa möte skickas arbetsordningen ut. Då diskuteras vad PPB tycker. 

Därefter diskussion i partigrupperna utifrån PPB:s förslag. Arbetsordningen ändras under 

våren. 

 

Framhålls att webbsändningar från KF bör startas snarast. Det är också viktigt att gå 

vidare med digitalt stöd via iPads när det gäller votering och talarordning etc. 

 

Ordföranden får i uppdrag ta upp frågan med kommunchefen med syftet att starta 

direktsända fullmäktigemöten snarast och att samtidigt ta upp frågan om 

sammanträdesstöd via app-lösning på iPads och eventuellt andra frågor i sammanhanget 

som förvaltningen behöver titta på. 

 

En viktig åtgärd på vägen mot Sveriges bästa fullmäktige är att alla partier närvarar vid 

fullmäktiges möten. 

 

Bättre skyltning till fullmäktigesalen och salens möblering framhålls också.  

 

7. Revisionsrapport om överförmyndaren 

Revisionen har granskat överförmyndaren igen. Kommunchefen bedömer att den kan 

besvaras i mars 2017. Anmäls vid kommunfullmäktige i januari 2017.  

8. Tankar inför 2017 

 

Framhålls att det finns en bra grundläggande planering inför 2017 genom årshjulet. 

Genom inplanerade debatter vid nästan varje fullmäktige ställs krav på partier och 

ledamöter att vara aktiva och profilera sig. Det planerade upplägget är bra. Partierna får 

jobba. Det är en bra grund.  

 

Ordföranden uppmanar alla PPB:s ledamöter att uppmuntra folk man träffar och känner 

att komma till fullmäktige. Många vet inte ens att mötena är offentliga.  

 

Ordförande nämner att temadebatten om åldrande kan behöva flyttas till annat 

sammanträde, beroende på när arbetet med en strategi för det goda åldrandet är klart. 

http://www.ostragoinge.se/
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9. Nästa möte 

Punkter till januarimötet: 

- Faktaunderlag till riktlinjer för bostadsförsörjning 

 

- Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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