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

Tid: 2018-05-25, klockan 08:30-12:100 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Miklos Liewehr 

 Magnus Nilsson 

 Tomas Carvonen 

 Jonas Rydberg 

 Charlotta Lundberg (p 1-3) 

 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Livlig debatt om jämställdhetsberedningens förslag med många inlägg.  

Revisionsdebatten var också livlig till skillnad mot vid tidigare tillfällen. En slutsats är att det 

finns ett behov av att redovisa för fullmäktige vilka insatser som har gjorts inom 

socialtjänsten. Det är allmänt bra med bra med information i fullmäktige om verksamheterna 

eftersom det alltid finns ledamöter som inte har lika mycket insikt som de som har fler 

uppdrag i t.ex. styrelse och utskott. Det är viktigt för en rationella debatt att ledamöterna har 

en riktig faktabakgrund som utgångspunkt.. 

 

3. Rapport från beredningarna 
Jämställdhetsberedningen:  

Konstateras att man är överens om det mesta som den framtagna rapporten från beredningen 

innehåller och om CEMR deklarationen. Skillnaden avser egentligen inte innehållet i 

rapporten utan består i olika uppfattning om hur man ska arbeta med jämställdhetsfrågan i 

förhållande till Göingemodellen.  

 

Avsikten är nu att den rapport som beredningen behandlade vid sitt avslutande möte 4/5 2018 

ska föreläggas fullmäktige för beslut den 20/6 2018. S+V avser att gå fram med ett eget 
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förslag som alternativ till det som beredningen avlämnat. Framhålls att de spelregler som vi 

tillämpar innebär att behandlingen i kommunstyrelsen enbart avser huruvida ett förslag från 

en beredning är lagligt och att styrelsen i övrigt avstår från att ha synpunkter på innehållet i 

förslaget. Det finns inget förbud mot att i kommunstyrelse föreslå ändringar av ett förslag 

men det vore i så fall ett avsteg mot överenskomna principer. I kommunfullmäktige står det 

däremot alla ledamöter fritt att än yrka på ändringar i ett liggande förslag eller för den delen 

att lägga fram ett helt alternativt förslag. 

 

ÖP-beredningen 

Samråd pågår. Det har varit få besökare vid de samråd som genomförts hittills trots att 

informationen om samråden varit omfattande.  Kanske har det varit dåligt samrådsväder. 

Kanske tidigare samråd om fördjupade översiktsplaner och trygghetsvandringar har gjort att 

behovet av dialog med kommunen för tillfället är mättat. 

Tidsperspektivet i planförslaget kan också ha betydelse, det är ju mycket långsiktigt och avser 

i många stycken förändringar som ligger långt fram i tiden. 

 

4. Presidiets närvaro vid Broby marknad 

Tidsplanering för ÖP-beredningens ledamöter vid Broby marknad presenteras. Tjänstemän 

från projektgruppen kommer att närvara hela tiden. Eventuellt kommer HR-avdelningen och 

Hälsa- och omsorg att närvara. Serviceteamet och fältassistenter finns på plats och kommer att 

rotera. Eventuellt kommer Fryshuset att finnas på plats. 

 

5. Redovisning av partistödets användning. 

Fram till den 23/5 har redovisning inkommit från Göingemoderaterna och Liberalerna. Den 

25/5 inkom även Sverigedemokraternas redovisning. 

6. Revisionsberättelse för AV Media 

AV- medias kommentar till anmärkning i revisionsberättelsen har ännu inte inkommit. 

Presidiet avser att föreslå att även fullmäktige för sin del riktar anmärkning mot direktionen i 

kommunalförbundet. Tomas kontaktar AV-media angående deras svar m.a.a. rev.ber.  

Kommunfullmäktiges ordförande avser att, för presidiets räkning, utarbeta skrivelse med 

förslag till fullmäktiges ställningstagande i ansvarsfrågan så snart svar från AV Media på re-

visorernas synpunkter har inkommit.  

Revisionsberättelsen för FINSAM är helt ren och kan därför behandlas direkt av fullmäktige 

utan handläggning av presidiet. 

7. Punkter till nästa möte den 21/6 
- Intryck från Broby marknad 

- ÖP-Beredningen 
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8. Övriga frågor 

Jonas rapporterar om hur kommunen förberett sig för att GDPR träder i kraft.  

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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