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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset, Broby, sammanträdeslokal Kräbbleboda 

Tid: fredag 18 mars 2016 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Ida Ahlbin 

 Tomas Carvonen 

 Mikael Torberntsson 

 Bengt Magnstedt (Ordförande, kommunens revisorer) 

 Lars Eriksson (EY) 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående minnesanteckningar 
Gruppen går igenom minnesanteckningar från mötet den 26 februari 2016. 

 
2. Möte med revisionen 

Lars Eriksson går igenom revisionsberättelsen som skall behandlas av 

kommunfullmäktige på onsdag 23/3. Revisorerna riktar anmärkning mot 

kommunstyrelsen för bristande ledning och styrning.  Revisorerna riktar också kritik mot 

kommunstyrelsen för brister i beredningen av frågan kring överförmyndarens ställning. 

 

Fullmäktiges ordförande, Camilla Westdahl, efterlyser en bättre dialog kring ärendet med 

överförmyndaren.  Vidare bör revisorerna innan revisionsberättelsen offentliggörs 

överlämna den till fullmäktiges presidium och informera presidiet om innehållet. 

Överenskoms att detta görs fortsättningsvis.  

 

Lars Eriksson informerar om att revisorerna sannolikt i revisionsberättelsen för 

gemensam IT-nämnd i Skåne Nordost sannolikt kommer att påpeka att det är principiellt 

olämpligt att utse tjänstemän till IT-nämndens styrelse. 

 

Bengt Magnstedt tar upp att det förekommer vid fullmäktiges sammanträden att 

ledamöterna är aktiva på sociala media och ifrågasätter om det går att förena med att ha 

full uppmärksamhet på det som sker vid sammanträdet. Camilla Westdahl menar att det 

http://www.ostragoinge.se/


    

 

 

  

 

 

 
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00  

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se  Webb: www.ostragoinge.se 

 

 

  

Sidan 2/2 

är positivt att ledamöterna är aktiva på sociala media under sammanträdet. Det är ett sätt 

att göra fullmäktige mer tillgängligt för allmänheten och att föra ut och informera om 

kommunfullmäktiges arbete och den politiska verksamheten i kommunen. 

 

 
3. Handläggning av ansvarsfrågan 

Diskuteras huruvida PPP skall föreslå fullmäktige att också rikta en anmärkning mot 

kommunstyrelsen för bristande ledning och styrning. Beslutas att anmärkning inte skall 

föreslås men att det skall framhållas att man ser mycket allvarligt på att revisorerna riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen. Styrelsen har varit aktiv men underskottet kvarstår 

vilket är allvarligt. De åtgärder som styrelsen vidtaget har ännu inte hunnit få genomslag 

men PPB bedömer at det kommer att få genomslag så det finns förutsättningar för en 

budget i balans 2016/17. I skrivelsen till fullmäktige skall föreslås att även 

tertialuppföljningarna skall gå vidare till fullmäktige och att ledamöterna skall få tillfälle 

att ställa frågor i anslutning till redovisningarna. Redovisningarna/underlaget skall vara 

skriftliga. 

 

4. Demokratiarbete 
Ett kommande demokratiarbete diskuteras tillsammans med Mikael Torberntsson. 
 
 

5. Övriga frågor 
Beredningen från nyinflyttad till stolt Göing presentarar nytt förslag till slutrapport vid 

fullmäktige på onsdag 23/3. Bestäms att ärendet skall finnas först på föredragningslistan i 

360. Beslutsformulering: Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Ordförande vill godkänna föredragningslistan till fullmäktige innan den publiceras på 

plattorna. 

 

 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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