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Mötesanteckningar 
 

 

Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredag 27 januari 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Daniel Jönsson 

 Magnus Nilsson (p2) 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Charlotta Lundberg 

 Jonas Rydberg 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns. 

 

2. Nya uppdragshandlingar för kommande beredningar 

Magnus Nilson presenterar förslag till uppdragshandling för tillfällig beredning för 

jämställdhet. Uppdraget avgränsas till jämställdhet och genomförs i huvudsak i form av ett 

heldagsseminarium under ledning av den kända föreläsaren Gertrud Åström. Fokus är på 

huruvida kommunens resurser och verksamheter används och bedrivs på ett sätt så att de 

kommer båda könen tillgodo på ett likvärdigt sätt.  

 

Deltagare vid seminariet: Beredningens ledamöter och 10-15 nyckelpersoner från 

förvaltningen, i första hand. Därutöver finns möjligheter att delta i mån av plats. 

 

Mål: Ökad medvetenhet och kunskap kring jämställdhetsperspektivet. 

 

Efter genomfört seminarium träffas beredningen åter för en summering: 

- Plocka ut och ställ samman essensen från seminariet 

- Vad skall man göra med det som framkommit under seminariet? 

http://www.ostragoinge.se/
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- Eventuellt göra ett medskick till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen att resultatet 

skall beaktas i arbetet med mål- och resultatplanen eller hanteras vidare på annat sätt 

beroende på vad man kommer fram till. 

 

Beredningens fokus blir således på jämställdhetsfrågan. Men det finns sju 

diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsskydd, varav kön är en. 

Föreslås att övriga diskrimineringsgrunder belyses separat i en särskild föreläsningsserie inom 

ramen för Göingeakademin. Man kan då bjuda in spetsiga föreläsare inom olika teman och 

låta olika uppfattningar ställas mot varandra. 

 

Beredningen kan också resultera i förslag till KS att gå vidare med vissa uppdrag. Till 

exempel finns krav på att kommunerna skall dokumentera sitt aktiva arbete med samtliga 

diskrimineringsgrunder. 

 

Daniel Jönsson berättar att uppdragshandling för tillfällig beredning angående aktualisering 

av översiktsplanen är klar och att nyckelpersoner av betydelse för det kommande arbetet 

rekryterats till samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Info till partierna att nominera förtroendevalda till uppdrag i beredningarna sänds ut i direkt 

efter att uppdragen presenteras i fullmäktige i februari. 

 

Uppdragshandlingar fastställs och ledamöter utses till båda beredningarna i fullmäktige i mars 

2017.  

 

Planeringsberedningen beslutar att överlämna uppdragshandlingarna för aktualisering av 

översiktsplanen respektive beredning om jämställdhet till kommunstyrelsen för formell 

beredning inför fastställande i kommunfullmäktige. 

 

Frågan om uppföljning av genomförandet av beredningarnas uppdrag diskuteras och man 

enas om att det bör göras inom ramen för den övergripande styrmodellen som nu utvecklas 

avseende just dessa delar. 

3. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Tomas Carvonen redovisar arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Alla kommuner 

skall enligt lag anta sådana. Riktlinjerna är också ett viktigt strategiskt underlag för arbetet 

inom utmaningsområde Boende. Ett fakta- och analysunderlag finns nu framme. Nästa steg är 

att politiken med fakta- och analysunderlaget som grund fastställer de politiska riktlinjerna. 

Dessa tas fram under februari-mars. Förslaget skall sedan ställas ut och samrådas kring innan 

beslut kan tas i fullmäktige, vilket beräknas kunna ske i maj 2017.  

 

Beslutas att genomföra en bostadspolitisk diskussion vid fullmäktige i februari med 

utgångspunkt i det fakta- och analysunderlag som presenterades vid dagens möte. Syftet med 

diskussionen är att ge viktig input i det fortsatta arbetet med riktlinjer för 

bostadsförsörjningen, inför fastställande i maj. 

http://www.ostragoinge.se/
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4. Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Arbetsordningen har hållits tillgänglig på dropbox inför dagens möte. Ordföranden önskar 

justera arbetsordningen med avseende på hanteringen av interpellationer. Dessa bör lämnas in 

8 dagar innan sammanträde med fullmäktige så att de kan besvaras samtidigt som de anmäls. 

Då undviker man att de ”vilar” en månad innan besvarande. 

 

Vi bör också lägga in rutiner för hantering av revisionsrapporter i arbetsordningen. 

 

5. Sveriges bästa kommunfullmäktige 
 

Ordföranden informerar om genomfört möte med SD:s fullmäktigeledamöter. Två av sex kom 

till mötet tillsammans med lokalföreningens ordförande. Mötet gällde närvaron vid 

fullmäktiges sammanträden där SD:s stolar ofta är tomma. Fullmäktiges ordförande framförde 

vid mötet att den höga frånvaron är ett demokratiskt problem och undrade om det är något 

som kommunen kan göra för att stödja SD:s ledamöter. SD:s ordförande framhöll att man är 

medbeten om problemet och försökt få till stånd en högre närvaro men det har inte gått. Nu 

siktar man på att rekrytera kandidater till valet 2018 som är beredda att ta det ansvar som 

följer med fullmäktigemandatet och väljarförtroendet.  

 

En arbetsgrupp i förvaltningen skall titta på förutsättningarna för WEB-sändning av 

fullmäktiges sammanträden; teknik, kostnader, kameraplacering, antal kameror, hantering etc. 

Syftet är att genomföra testsändning för utvärdering snarast. 

6. Revisionsrapport om kommunens arbete med våld i nära relationer 

Rubricerad rapport anmäls vid fullmäktige i februari och presenteras tillsammans med 

svar från kommunstyrelsen i fullmäktige i april 2017 

7. Övriga frågor 

Framhålls att arbetsmarknadsfrågorna är mycket viktiga och att planeringsberedningen 

saknar insyn i hur man arbetar med dem i kommunen. Bestäms att Cecilia Flood, chef för 

Inflyttning & Arbete, kommer till beredningen och berättar hur kommunen jobbar med de 

stora utmaningar vi har på arbetsmarknadsområdet. 

 

Bestäms att valberedningen skall vara mer aktiv än idag. Den bör sammanträda inför 

varje KF då det finns ett valärende på dagordningen. PPP:s ordförande kontaktar 

valberedningens ordförande angående detta. 

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

Punkter till februarimötet: 

- Revisorerna? 

- Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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