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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Dönaberga, Läkarvillan i Broby 

Tid: fredag 22 september 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Tomas Carvonen 

 Jonas Rydberg 

Punkter vid mötet 

 
1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens temakväll om arbetsmarknad 
Flera av PPB:s ledamöter närvarade vid gårdagens temaväll. Intrycken är mycket positiva. 

Den stora utmaningen är de utrikesfödda som i många fall står långt från arbetsmarknaden.  

Viktigt att få den här typen av genomgångar som visar hur det verkligen ser ut. Det är en 

förutsättning för att få en bild av utmaningarna och att därmed kunna hitta rätt strategi framåt. 

3. Intryck från vänortsmötet 

Arrangemanget var intressant och väl genomfört. Alla verkar nöjda. Vänortsmötet avslutades 

med en utvärdering av hur samarbetet kan utvecklas framöver. Stevns kommun, som är värd 

för nästa möte, tog stafettpinnen och återkommer med ett förslag till plattform för framtida 

samarbete som ska diskuteras mellan kommundirektörerna och fullmäktige- eller 

kommunstyrelseordförandena. Avsikten är att hitta högst tre prioriterade områden för 

kommunerna att samverka inom. Som exempel på sådana nämndes turism, näringsliv och 

infrastruktur/kommunikationer.  Avsikten är också att bedriva samverkan tätare och mer 

kontinuerligt inte bara på politisk ledningsnivå utan på verksamhetsnivå. 
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4. Samråd med revisorerna 

Århjulet gås igenom. Planeringsberedningen bjuds in till revisorernas möte den 17/10 klockan 

09:00 för en genomgång av delårsredovisningen. Den 26 oktober gör revisorerna en 

genomgång av delårsrapporten i fullmäktige. Den 23 november presenterar de i KF dels sin 

grundläggande granskning dels granskningen av den ekonomiska långtidsplaneringen. 

Revisorerna gör dessförinnan motsvarande presentation i PPB den 27/10. 

5. Rapport från beredningarna 

Jämställdhetsberedningen rapporterar. Nästa möte är den 9/10. Eventuellt kommer 

beredningen att gå fram med två förslag till kommunfullmäktige. ÖP beredningen är igång. 

 

6. Partiernas redovisning av partistödets användning 

Partierna har inkommit med redovisningar i tid. De skall föreläggas fullmäktige i november 

samtidigt med beslut om politikens budget. Med redovisningarna som underlag ska 

fullmäktige besluta om utbetalning av partistödet för 2018. 

7. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Beslutas genomföra en utbildning i anslutning till fullmäktiges sammanträde den 23/11 med 

fokus på Göingemodellen och styrningen av kommunen. 

8. Kommande arbete med årshjul för 2018 

Behandlas nästa sammaträde. Vi har basen i återkommande händelser i mandat- och årshjulet. 

Övriga utbildningar, föreläsningar eller debatter ska också planeras in. 

9. Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen 

I oktober ska kommunfullmäktige tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera den 

politiska organisationen med fokus på de förändringar som genomfördes inför nuvarande 

mandatperiod och som i huvudsak berör beredningarna, presidiet och planeringsberedningens 

arbete och uppdrag. Partierna ska nominera ledamöter inför KF:s beslut den 27/10. En 

skrivelse till gruppledarna angående detta skickas snarast. 

10. Punkter till nästa möte den 27/10 
- Planering för nästa år/årshjul 

- Revisorernas grundläggande granskning 

- Rapport från beredningarna 

 

 
Tomas Carvonen 

SPU  
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