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Politisk planeringsberedning (PPB) 
Plats: Kommunhuset Broby 

Tid: fredag 24 mars 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Petersén 

 Esbjörn Svensson 

 Tomas Carvonen 

 Jonas Rydberg 

 Tommy Johansson 

 Bertil Jönsson, revisor (p3) 

 Niclas Malmberg, revisor (p3) 

 Jan-Erik Larsson, revisor (p3) 

 Per Arvedson, sakkunnig revisor EY(p3) 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns. 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 

Det var en bra temadebatt kring årsredovisningen vid fullmäktigemötet som väl avspeglar 

skillnaderna mellan de politiska blocken.  

3. Dialog med revisorerna kring riskbedömning inför revisionsåret 2017 

Revisorerna redovisar sin risk- och väsentlighetsanalys inför revisionsåret 2017. Motsvarande 

presentation kommer att göras i kommunfullmäktige den 27 april och i kommunstyrelsen den 

12 april. Rapporten läggs ut på fullmäktiges iPads till sammanträdet den 27/4. 

 

http://www.ostragoinge.se/


    

 

 

  

 

 

 
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00  

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

 

 

  

2017-03-24 
Sida 2 av 3 

4. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27/4 genomförs en temadebatt om det goda åld-

randet. Ordföranden skickar ut anvisningar och debattregler enligt samma rutiner som vid 

debatten i februari. Charlotta Lundberg vid SPU närvarar och informerar före debatten om 

pågående arbete med att ta fram en strategi för ”Det goda åldrandet”.  Framförda synpunkter 

under debatten beaktas i det fortsatta arbetet med strategin. Det finns en del underlag som 

ledamöterna kan ta del av innan debatten som har bärighet på området; programhandling för 

Stöd, vård och omsorg och det underlag som togs fram av de politiska partierna inför arbetet 

med den nya mål- och resultatplanen för mandatperioden. 

 

5. Politikerutbildning 2017 
Viktiga områden att genomföra politikerutbildning inom diskuteras: 

 

- Kommunalkunskap 

o Hur fungerar kommunen 

o Hur styrs kommunen 

o Den politiska organisationen 

o Ansvarsfördelning 

 Mellan politiska organ 

 Mellan politik och förvaltning 

o Göingemodellen 

- Ärendeberedning 

- Offentlighet och sekretess 

- Sammanträdesteknik 

- Vad bestämmer en politisk församling om för frågor? 

- Vad är politikens uppgift, hur arbetar man strategiskt? 

- Kunskap om att kompromisser är en del av den politiska processen 

- Viktigt att förklara hur just vår modell fungerar 

- Kommunal ekonomi 

o Vad finns bakom siffrorna och de olika måtten 

o Vad är en investeringskostnad respektive en driftskostnad 

 Vad är skillnaden mellan de båda  

o Hur läser man en kommunal budget? 

o Hur läser man en årsredovisning? 

o Hur läser man en resultaträkning? 

- Ett utbildningstillfälle för varje utmaningsområde, verksamheten berättar hur man 

arbetar inom utmaningsområdet 

 

Beslutas:  

- Utbildning i kommunalekonomi i anslutning till fullmäktigesammanträdet den 23/5. 

http://www.ostragoinge.se/
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- Partigrupperna informeras snarast så att de kan bjuda in dem de vill; gamla politiker 

såväl som nya respektive påtänkta för uppdrag efter valet 2018. 

- Utbildning i kommunalkunskap under hösten: Organisation m.m. samt Göingemo-

dellen och kommunaljuridik. 

- Ett utbildningstillfälle viks åt vart och ett av utmaningsområdena. 

- Lathund med kommunala ord och termer tas fram. 

 

 

6. Förfrågan från Kelmé om att besöka Östra Göinge 14 juni 2017 

Diskuteras vilka förväntningar gästerna från Kelmé kan tänkas ha. Uppdras åt Tomas att 

ta en kontakt för att utröna detta. Kommunstyrelsen blir troligen berörd eftersom besö-

karna vill veta hur vi arbetar med privata intressenter i olika typer av samverkan på 

operativ nivå. 

7. Nästa möte 

Punkter till marsmötet: 

- Inför debatt om arbete och tillväxt vid KF 23/5 

- PPB:s och fullmäktiges budget 2018 

- Revisionsberättelser och fråga om ansvarsfrihet för IT-nämnd, 

Hjälpmedelsnämnd, AV Media och FINSAM (FINSAM ev. i maj).  

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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