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

Tid: fredag 28 april 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Jonas Rydberg 

 Bertil Jönsson, revisor (p 4-5) 

 Niclas Malmberg, revisor (p 4-5) 

 Jan-Erik Larsson, revisor (p 4-5) 

 Sven Bolling, revisor (p 4-5) 

 Lars Eriksson, sakkunnig revisor EY(p 4-5) 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns. 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 

Det var i huvudsak en bra temadebatt kring ”Det goda åldrandet”, vid fullmäktigemötet, trots 

att inläggen tenderade att röra sig bort från arbetet med själva strategin ”Det goda åldrandet”. 

Tonen var bra och respektfull trots att åsikterna gick isär. Det är alltid en svårt, när det gäller 

just debatter, att avgöra om talarna håller sig inom ramen för ämnet eller svävar ut alltför 

mycket. Det kan ju vara en del av debattekniken att börja ett resonemang som till en början 

inte förefaller ha med ämnet att göra för att ändå till slut kamma hem en retorisk poäng som 

har bäring på det som skall debatteras. Diskuteras kring tidsbegränsningar för olika inlägg; 

hur mycket tid man bör ha på sig och om det är bra eller dåligt med si eller så mycket tid. 

Slutsatsen blir att tidsbegränsningar är bra, eftersom det tvingar ledamöterna till stringenta 

och tydliga inlägg och man måste lära sig att begränsa sig.  
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3. Rapport från beredningarna 

Jämställdhetsberedningen har genomfört en första aktivitet i form av ett seminarium med 

Gertrud Åström, jämställdhetsexpert. Seminariet var mycket uppskattat av alla som var där. 

Beredningens ordförande och vice ordförande kommer nu att träffa beredningens tjänsteman 

Charlotta Lundberg den 27/4 för att planera fortsättningen. Avsikten är att sammankalla be-

redningen till två halvdagar för att landa ner uppdraget i ett förslag till kommunfullmäktige. 

Tänkbart är ett förslag att jämställdhet är något som kommunen skall arbeta med i verksam-

heterna på ett sätt som gör att de som är mottagare av kommunens tjänster inte behandlas 

olika på grund av kön om det inte finns sakliga grunder för det. Ett viktigt verktyg för att se 

sådana osakliga skillnader i behandling och för att därmed kunna korrigera i verksamheten är 

könsuppdelad statistik. Ett tänkbart resultat av arbetet är också ett ställningstagande kring 

CEMR deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå som 

ger vägledning kring hur man kan arbeta praktiskt med frågorna i verksamheten så att den 

kunskap vi vunnit blir till nytta för medborgarna. 

 

Planen är att en slutbehandling av beredningens förslag skall kunna ske i fullmäktige i juni 

och att resultatet fastställs vid fullmäktige i september. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att uppdraget är avgränsat till handla om jämställdhet mellan 

kvinnor och män och hur vi arbetar med det i kommunens verksamheter. Framhålls att övriga 

diskrimineringsgrunder borde kunna hanteras och belysas inom ramen för Göingeakademin 

 

Presidiet för ÖP beredningen har haft ett inledande planeringsmöte med förvaltningen. Tre 

sammanträden med beredningen är inplanerade: 

 

23/5 08:30-16:00 Presentation, praktiska frågor, genomgång av ÖP, förutsättningar etc. 

21/6 13:00-16:00 Arbete med projektplan, uppdragets innehåll och omfattning 

25/8 08:30-12:00 Beredningen fastställer projektplan för förankring i PPB i september 

 

Den 3/5 kommer ordförandena och vissa tjänstemän att delta på distans via Web sändning vid 

en översiktsplanedag som SKL anordnar i Stockholm. 

4. Dialog med revisorerna kring revisionsplan revisionsåret 2017 

Revisorerna redovisar sin revisionsplan inför revisionsåret 2017. Revisionsplanen innehåller 

både djupare och mer övergripande granskningar inom många områden. Revisorerna skall ha 

en frågestund med kommunstyrelsen den 10/5 kring revisionsplanen. 
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5. Revisorernas budget 

Revisorerna presenterar preliminärt budgetäskande för 2018. Det konstateras att anspråken i 

äskandet ligger i linje med vad som tidigare diskuterats avseende revisorernas flerårsbudget. 

6. Kommunfullmäktiges budget 

Kommunfullmäktiges och politikens budget diskuteras preliminärt. En arvodesöversyn be-

hövs inför kommande mandatperiod. Frågan tas upp vid kommande PPB. När det gäller 

kommunfullmäktiges budget skall det tillfälliga anslaget på 106 000 kronor för vänortsbesök 

räknas bort för att komma tillbaka till ”normalläge”. Detta skall sedan indexuppräknas på 

samma sätt som kommunens övriga budgetposter. Under 2018 tillkommer en extra kostnad 

för valnämnde på grund av allmänna val.  

7. Revidering/redaktionell ändring av äldre programhandlingar 

Frågan har uppkommit om att revidera ”uppdatera” programhandlingar som är uppenbart 

”föråldrade” med hänsyn till terminologi och varaktighet etc. Kommunchefen får uppdraget 

att se över nuvarande programhandlingar, värdera dem utifrån bland annat aktualitet och åter-

komma med förslag till vilka som eventuellt skall upphävas samt presentera en lista över vilka 

policydokument i övrigt som nu ses över. 

8. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Nya förutsättningar föranleder ändring avseende temadebatter i kommunfullmäktige. Arbete 

och tillväxt flyttas från maj till september. Kunskap och kompetens flyttas från september till 

november. Omvärld och framtid, som var planerat till november utgår. Omvärlden och fram-

tiden behandlas i samband med debatt i december inför 2018. 

 

Utbildning i kommunal ekonomi genomförs vid KF 23/5. Inbjudan till ledamöter och ersättare 

i fullmäktige och i styrelsen samt i TT-nämnden har skickats. Fullmäktige startar 17:30 med 

utbildning med ekonomichef Oscar Nilsson. Partierna bjuder själva in påtänkta nya förtroen-

devalda. 

9. Redovisning av partistödets användning år 2016 

Enligt kommunfullmäktiges beslut är sista dag för inlämning av redovisning av partistödets 

användning den 30/6. Hittills har bara moderaterna och vänsterpartiet lämnat redovisning. 

Planeringsansvarig vid SPU skickar ut länk till gruppledarna i fullmäktige till blankett på 

kommunens hemsida. 

10. Vänortsutbyte 

 

- Nordiskt vänortsmöte 19-21 september 2017. Kort lägesrapport lämnas. Preliminärt 

program med studiebesök finns klart. Det har skickats till vänorterna tillsammans med 

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 

 

 

  

2017-04-28 
Sida 4 av 5 
 

information att Östra Göinge inte längre har någon föreningen Norden som kan vara 

värd för deltagare från övriga länders motsvarande föreningar. I nuläget lutar det åt att 

gästerna kommer att förläggas vid pappersbruket i Östanå. 

  

- Besök från Kelmé 14/6 2017. Besökarna väntas anlända klockan 10:00, från Viborg i 

Danmark och har själva sedan tidigare bokat övernattning i Vånga för att dagen efter 

resa vidare till Nynäshamns kommun. Vårt program, som handlar om kommunens 

samverkan med privata aktörer, är sannolikt avslutat runt tvåtiden på eftermiddagen . 

Därefter önskar gästerna en kort rundtur eller en visning av något intressant eller 

vackert i kommunen för att därefter kunna bli frisläppta för egna aktiviteter och så 

småningom övernattning i Vånga för vidarefärd dagen efter mot Nynäshamn. 

 

11. Pågående översyn av kommunal författningssamling 

Förvaltningen ser över kommunal författningssamling. Inaktuella författningar skall upp-

hävas och uppgifter om ansvariga skall uppdateras. Ny mall har tagits fram. PPB önskar 

rapport vid ett kommande möte om förslag till upphävande etc. av författningar. 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för kommunalförbund, gemensamma nämnde och finansi-
ellt samordningsförbund. 

Med värdkommunernas revisionsberättelser som underlag kommer våra revisorer att tillstyrka 

ansvarsfrihet för IT-nämnden i Skåne Nordost och Östra Skånes hjälpmedelsnämnd. Våra 

revisorer behandlar inte frågan om ansvarsfrihet för kommunalförbund eller finansiella sam-

ordningsförbund. Däremot har de revisorer som granska AV media riktat anmärkning mot 

direktionen bland annat för bristande ledning och styrning och uppmanar medlemskommu-

nernas fullmäktige att göra detsamma. Uppdras åt fullmäktiges presidium att ta fram förslag 

till kommunfullmäktiges beslut vid sammaträdet 23/5 som innebär att även kommunfullmäk-

tige i Östra Göinge riktar anmälning mot direktionen i AV Media. 

 

Rubricerade revisionsberättelser och hemställan om ansvarsfrihet passerar inte 

kommunstyrelsen utan skall behandlas direkt av fullmäktige. 
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13. Nästa möte 

Punkter till majmötet: 

- Lista över förslag till ändring av kommunala författningar 

- Arbetet med att se över programhandlingar 

- Sveriges bästa fullmäktige 

- Ev. revisionsberättelse för FINSAM 

- Övriga aktuella frågor 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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