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Mötesanteckningar 

Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredag 25 november 2016 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl

 Lars-Stellan Jönsson

 Esbjörn Svensson

 Daniel Jönsson

 Magnus Nilsson

 Miklos Liewehr

 Daniel Petersén

 Tomas Carvonen

 Charlotta Lundberg

 Tommy Johansson

 Anna Bertram (presenterar sig)

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna godkänns. 

2. Gårdagens kommunfullmäktige (27/10)
Gårdagens fullmäktige var kort, inga kontroversiella ärenden. Ganska många tomma stolar, 

förutom SD:s platser var ytterligare ett par obesatta. Finns en önskan att varje ärende, som 

huvudregel om det inte är uppenbart obehövligt, skall presenteras av någon föredragande som 

ger en kort bakgrund till ärendet, varför det är på kommunen agenda etc. 

3. Nya uppdragshandlingar för kommande beredningar

Förslag till uppdragshamdling kring Jämställdhet och motverkande av flerfaldig diskrimine-

ring diskuteras. Det är viktigt att uppdraghandlingen på ett tydligt sätt avgränsar vari uppdra-

get består och att de olika steg som arbetet delas upp i framgår tydligt. PPB är enigt om att det 

första steget i arbetet är kunskapsutbyggnad inom fältet för beredningen samt övriga politiker 

och strategiskt utvalda tjänstemän. Tidplan: Slutligt förslag presenteras i PPB den 22 decem-

ber 2016. Magnus, Miklos och Charlotta och eventuellt Tomas träffas så snart som möjligt 

och går igenom förslagets slutliga utformning. Därefter kan presentation ske i fullmäktige i 

januari och uppdragshandling antas och ledamöter i beredningen tillsättas i februari 2017. 

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 

Arbetet med uppdragshandling för aktualisering av Översiktsplanen (ÖP) har ännu inte på-

börjats. Tidplanen är att en presentation av uppdraget presenteras i fullmäktige i februari 2017 

och att därefter uppdragshandling antas i mars, då också ledamöter till beredningen utses. De 

båda tilltänkta ordföringarna i beredningen Daniel Jönsson och Daniel Petersén kommer, till-

sammans med Tomas Carvonen, att träffa samhällsbyggnadschef Lina Rosenstråle den 28/11 

för en första genomgång av det kommande uppdraget. 

Viktigt att ha ett brett anslag i ÖP-arbetet. ÖP:n är ett av kommunens viktigaste strategiska 

styrdokument och berör en mängd områden utöver användningen av mark- och vatten i kom-

munen såsom trafikförsörjning, barnperspektiv, bostadsförsörjning etc. Det är viktigt att 

kommunens alla verksamheter involveras i arbetet med aktualisering av ÖP:n. Den tilltänkta 

ordföranden känner ett särskilt ansvar att ta med sig resultaten från framtidberedningens ar-

bete in i ÖP-arbetet. 

4. Årshjul för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Tomas Carvonen redovisar årshjul för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som bygger 

på en genomgång av KF:s/PPB:s  nuvarande årshjulsplanering, protokoll från KF och KS, 

revisorernas årshjul etc.  

Beslutas att i KF i december dels presentera kommunfullmäktiges årshjul dels presentera för-

slag till fullmäktigedebatter eller teman enligt följande schema: 

Januari - 

Februari Boende 

Mars Årsredovisning 

April Arbete och tillväxt 

Maj Framtid 

Juni Mål- och resultatplan 

September Kunskap och kompetens 

Oktober Delårsredovisning 

November Åldrande 

December Inför 2018 

Lämpligt att även Göingehems VD närvara vid temadebatt kring boendet i februari 2017. 

I samband med framtidstemat i maj, eller vid annat tillfälle, kan det vara lämpligt att ta upp 

frågan kring trygghet i kommunen; inre och yttre hot av olika slag. En externa medverkande 

vid sådant tillfälla skulle kunna vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

5. Revisorernas äskande av medel

Tommy Johansson summerar revisorernas budgetäskande och konstaterar att anslaget till 

revisorerna inte blev riktigt så stort som äskats. 
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6. Sveriges bästa kommunfullmäktige

Till dagens sammanträde finns en lista med åtgärder som sammanställer vad som tidigare 

sagts i PPB när det gäller sådant som kan bidra till att uppnå målsättningen Sveriges bästa 

kommunfullmäktige.  Ledamöterna menar att den väl speglar det som sagts. Nästa steg är att 

landa i en handlingsplan och att försöka hitta något sätt att mäta att vi rör oss i riktning mot 

Sveriges bästa fullmäktige. 

Diskuteras kring former och ansvar för utbildning av ”potentiella förtroendevalda”, d.v.s. per-

soner som kan tänkas ta ett uppdrag under kommande mandatperiod men som ännu inte är 

invalda i något kommunalt organ. Vem ansvarar för utbildningen, är det PP? Ledamöterna 

menar att så är fallet. 

Daniel framför en tanke kring nyttjande av digital teknik för att stimulera till politiskt enga-

gemang. Tekniken borde kunna utnyttjas bättre för detta syfte; många vill diskutera politiska 

frågeställningar på nätet men drar sig för att göra det ansikte mot ansikte. Men på nätet kan 

man, på nätet vill man; hur kan man kanalisera detta till ett bredare politiskt engagemang 

inom ramen för partiernas verksamhet, det är frågan. Ett sätt kan vara web-sändningar av 

fullmäktiges sammanträden på Face Book. 

Våra externa kallelser och kungörelser bör innehållal information om debatter som skall 

hållas i fullmäktige och att allmänheten är välkommen. Särskilt viktigt att se till att grupper 

som berörs av olika teman får kännedom om temadebatterna. 

Sista KF innan valet vill fullmäktiges ordförande att en valdebatt genomförs. 

7. På dagordningen nästa PPB

Uppföljning av beredningarnas arbete

Uppföljning av PPB:s eget arbete

Boende/Bostadsförsörjning

8. KF-debatt i december

Vid fullmäktigemötet den 21 december genomförs en allmänpolitisk debatt med utgångs-

punkt i vad som sig under året tilldragit haver. Fullmäktiges ordförande skriver ihop an-

visningar till gruppledare och ledamöter inför debatten. SPU distribuerar detta via 

Ipadsen. 

Tomas Carvonen 

SPU 
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