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

Tid: 2018-09-28, klockan 08:30-12:100 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Jonas Rydberg 

 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Vid mandatperiodens sista kommunfullmäktige behandlades enbart två ärenden i sak; 

förbehållsbelopp LSS-boenden och frågan om ansvarsfrihet för AV Media. 

 

3. Överläggning med revisorerna 

Under överläggning med revisorerna behandlades deras budgetäskande, tertialrapport och val 

av nya lekmannarevisorer. Revisionsrapport angående kommunens uppsikt över externa 

utförare presenterades också. 

4. Rapport från ÖP beredningen 
 

Samrådsförslag till ny översiktsplan har varit ute på samråd mellan 15 maj och 15 augusti. 

ÖP beredningen avslutade sitt uppdrag den 21 september. Då diskuterade man utkast till 

samrådsredogörelse och beslutade överlämna samrådsförslag till kommunstyrelsen för 

fortsatt handläggning i enlighet med Plan och bygglagen (PBL).  

 

5. Val 2018 checklista 
Checklista med anledning av vad som ska göras med anledning av valet gicks igenom. 
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6. Redovisningar av partistödets användning 

Alla partier har inkommit med redovisning av hur stödet använts under 2017. Dessa ska ligga 

till grund för fullmäktiges beslut om utbetalning av partistöd för 2019, ett beslut som ska tas i 

november 2018. 

 

7. PPB avslutar sin verksamhet, Presidiet tar över 

Fullmäktiges presidium tar över PPB:s uppgifter. Gruppledarna kommer att få en ny roll och 

ett nytt gruppledarforum ska inrättas. Det finns en beskrivning av gruppledaruppdraget och 

gruppledarforum i arbetsordningen.  Presidiet beslutar att träffas för att diskutera sitt 

kommande arbete och arbetet i gruppledarforum den 31/10 enligt tidigare inplanerad tid för 

PPB. 

Punkter till nästa möte den 31/10 

Sammanträdestider för presidiet. 

Planering av presidiets arbete under mandatperioden. 

Planering av Gruppledarforums arbete under mandatperioden. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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