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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredag 24 februari 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Daniel Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Petersén 

 Esbjörn Svensson 

 Tomas Carvonen 

 Jonas Rydberg 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns. 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 

Samtalstonen i kommunfullmäktige diskuteras med anledning av gårdagens debatt kring sär-

skilt ägardirektiv för Göingehem och interpellation om pappersbruket i Östanå.  

 

Den bostadspolitiska diskussionen var värdefull som förankring av kommande riktlinjer för 

bostadsförsörjningen och ger input till det fortsatta arbetet. 

3. Nominering av ledamöter till tillfälliga beredningar 

Partierna skall nominera ledamöter till två nya tillfälliga beredningar, om jämställdhet re-

spektive aktualisering av översiktsplanen. Kommunfullmäktige skall fastställa uppdrag och 

utse ledamöter och ersättare vid sitt sammanträde den 23 mars 2017. Beredningarna skall ha 

sju ledamöter och sju ersättare. Ordförande och vice ordförande utses bland ledamöter i full-

mäktiges planeringsberedning. Platserna fördelas mellan partierna på följande sätt: 

 

 Femklövern   3 ordinarie och 3 ersättare inklusive ordförande 

 Socialdemokraterna  3 ordinarie och 2 ersättare inklusive v ordförande 

 Vänsterpartiet   0 ordinarie och 1 ersättare 

 Sverigedemokraterna  1 ordinarie och 1 ersättare 
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Partierna ska inkomma med namn på ledamöter och ersättare senast den 13/3 till kommunför-

valtningen. Information skickas i särskild e-postförsändelse till partierna. Där informeras 

också om att Jämställdhetsberedningens första möte blir den 21/4 med föreläsning av Gertrud 

Åström.  Valberedningen sammanträder en stund före kommunfullmäktige för att förbereda 

ett samlat förslag till fullmäktige. PPB:s ordförande kontaktar valberedningens ordförande 

med anledning av detta.  

4. Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Önskvärda förändringar av arbetsordningen gås igenom. Målsättningen är att ha ett förslag till 

ny arbetsordning framme för beslut i kommunfullmäktige i april.  

 

5. Kommunfullmäktiges årshjul 
Kommunfullmäktiges årshjul gås igenom. Inlagt i hjulet är nu revisorernas rapporter i kom-

munfullmäktige och överläggningar med PPB. Beslutas att flytta om en aning vad gäller te-

madebatter. Temadebatt om Arbete och tillväxt flyttas till maj, Åldrande till april och Om-

värld och framtid till november, vilket passar bra med anledning av att 2018 är valår Årshjulet 

justeras och skickas till fullmäktiges ledamöter. 

6. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Tomas redovisar resultat av snabbutredning av förutsättningar för Web-sändning av KF:s 

sammanträden. PPB ser fördelar i att inte bara Web-sända fullmäktige utan att man un-

dersöker frågan om Web sändning som kommunikationskanal i ett bredare perspektiv 

inom ramen för kommunens digitala agenda och i arbetet med medborgardialog bland 

annat som ett möjligt redskap också för samråd. Kommunchefen placerar uppdraget i 

förvaltningen med denna utgångspunkt. Då kan kostnaderna för införandet tas med i bud-

getarbetet på ett planerat sätt. 

 

Beslutas att det under våren skall erbjudas ett antal fasta utbildningstillfällen på olika 

teman för förtroendevalda i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden. Partierna 

bestämmer själva vilka de vill bjuda in till dessa tillfällen, vilket ger möjlighet att blanda 

dem som redan har uppdrag och dem som är tilltänkta för uppdrag efter valet 2018.  

7. Vänortsmöte 2017 

Presenteras utkast till program för nordiskt vänortsmöte 2017. 

 

8. Nästa möte 

Punkter till marsmötet: 

- Dialog kring revisorernas riskbedömning inför revisionsåret 2017 

- Eventuellt kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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