
 

 

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

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

 

 

  

 

Politisk planeringsberedning 
Tommy Johansson, utredare 
tommy.johansson@ostragoinge.se 
Tel: 044-775 60 18 | Mob: 0709-53 60 54 

 
2016-05-27 
Mötesanteckningar 

 

Sida 1 av 2 

Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredagen den 27 maj 2016 

 

 

Närvarande: 

Camilla Westdahl, ordförande 

Esbjörn Svensson 

Lars-Stellan Jönsson 

Magnus Nilsson 

Miklos Liewehr 

Daniel Jönsson 

Tommy Johansson 

Tomas Carvonen 

Mikael Torberntsson 

  

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 
Beredningen gick igenom mötesanteckningar från mötet den 29 april 2016. 

 
2. Kommunfullmäktige  

Vid kommunfullmäktige den 26 maj presenterades en uppföljning av hemtjänsten. Presentationen var 

saklig och gav en god insyn kring vilka åtgärder som man vidtagit för att komma tillrätta med de 

negativa kostnaderna. 

Vid mötet hade Magnus Nilsson ”flaggat” för den kommande beredningen kring barnkonventionen. 

 

3. Rapport från beredningar 
Magnus Nilsson rapporterade från avslutningen kring beredningsarbetet i ”Från nyinflyttad till stolt 

Göinge”. 

Framtidstidsberedningen har i kommunfullmäktige haft ”första läsningen” av slutrapporten. 

Slutbehandlingen av rapporten sker kommunfullmäktige i september 2016. 

Den nya beredningen om Barnkonventionen kommer att få sin uppdragshandling behandlad i 

kommunfullmäktige i juni och följande tre tillfällen är inplanerade; 2/9, 16/9 och 27/10.   
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4. SKL:s kongress  
Rapport lämnades från SKL:s presidiedag i Malmö. Sammanfattningsvis konstaterade kommunens 

deltagare att Östra Göinge kommun har kommit en bra bit på väg gällande utvecklingen av 

kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetssätt.  

 
5. Demokratiutredningens betänkande 

Kommunens förslag till yttrande presenterades och PPB ställde sig bakom detta.  

 
6. Demokratipolicy 

Förslaget till en demokratipolicy diskuterades. Efter diskussioner beslöt PPB att denna policy 
och dess innehåll skulle synkroniseras med arbetet att ta fram handlingsplan rörande ”Sveriges 
bästa fullmäktige”. 
 

7. Årshjul 
Tomas Carvonen presenterade det hittills gjorda arbetet kring ett årshjul för kommunstyrelsen. 

 
8. Uppföljning 

Kommunfullmäktige ska inom ramen för sitt uppdrag göra en uppföljning av verksamheter 

som är utlagda på privata utförare. Arbetet kring hur det utformas för Östra Göinges 

vidkommande ska integreras med projektet kring övrig uppföljning.  

 
9. Revision 

Förslaget till ett Årshjul för revisionen presenterades. Vid nästa möte med PPB kommer detta 

att diskuteras. 

 
10.  Övrigt 

PPB beslöt att föreslå att det sker en översyn av nuvarande arvodesreglemente för 
förtroendevalda 

 
11. Nästa möte 

Nästa möte blir den 17 juni med följande hålltider: 
8.30 Deltagande av Jonas Rydberg 
10.00 Deltagande av Revisionen 

 

 

Tommy Johansson 
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