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 Camilla Westdahl

 Esbjörn Svensson

 Daniel Jönsson

 Miklos Liewehr

 Daniel Petersén

 Tomas Carvonen

 Jonas Rydberg

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna godkänns. 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige

Gårdagens sammanträde var kort; inte många punkter på dagordningen och inga som var 

kontroversiella. Utbildningen i kommunal ekonomi som föregick själva sammanträdet var 

bra. Partierna hade tagit tillfället i akt att bjuda in personer som kan vara aktuella för uppdrag 

under nästa mandatperiod. 

3. Rapport från beredningarna

ÖP – beredningen genomförde sitt första möte den 23/5 i form av en heldag. Förmiddagen 

ägnades åt genomgång av vad det innebär att arbeta i en beredning, vad en översiktsplan är 

och hur processen att ta fram en översiktsplan ser ut. Dessutom fick ledamöterna bekanta sig 

med den nu gällande översiktsplanen genom att söka svaren på ett antal frågor som Lina Ro-

senstråle satt samman till en särskild övning. Eftermiddagen ägnades åt studiebesök för att 

studera centrummiljöerna i Knislinge, Hanaskog och Broby. 

Jämställdhetsberedningen har två inplanerade möten för att följa upp föreläsningen med 

Gertrud Åström och för att bestämma hur man går vidare. Diskuteras hur övriga diskrimine-

ringsgrunder skall hanteras. Nuvarande uppdrag innefattar enbart jämställdhet men det be-

stämdes att beredningen kan lämna förslag till fullmäktige hur övriga diskrimineringsgrunder 

bör hanteras. 
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4. Arbetet med att uppdatera kommunal författningssamling

Arbetet pågår i förvaltningen. Det finns en mängd författningar som är inaktuella inom många 

skilda områden. En sammanställning presenteras så snart den finns framme. 

5. Arbetet med aktualisering av programhandlingar

Flera programhandlingar är inaktuella avseende terminologi och innehåll. En översyn skall 

göras men har ännu inte påbörjats. Arbetet kommer att diskuteras i PPB allteftersom det fort-

skrider. 

6. Vänortsbesöket 14/6 från Kelmé

Tomas redovisar preliminärt program för vänortsbesöket från Kelmé den 14 juni. Programmet 

godkänns. I juni presenteras slutligt program för Nordiskt vänortsmöte 19-21 september 2017. 

7. Sveriges bästa kommunfullmäktige

Till temadebatten om mål- och resultatplan i Kommunfullmäktige den 21 juni kommer inga 

debattanvisningar att skickas ut. 

Bestäms att en utbildning i Göingemodellen bör genomföras i anslutning till kommunfull-

mäktiges septembermöte 2017. Intressant för förtroendevalda vore att få veta vad som är unikt 

med Göingemodellen jämfört med andra ledningsfilosofier och vad som gör att den är fram-

gångsrik. 

PPB menar att även en utbildning i sammanträdesteknik bör genomföras senare under hösten 

2017. Diskuteras kring vilka former den bör ha. Ett sätt att genomföra den är att tjänstemän-

nen deltar och bistår vi partiernas utbildningar av sina politiker/förtroendevalda genom besök 

i partigrupperingarna. En bra idé kan vara att ta fram en ”kommunal ordlista” över termer och 

begrepp som hör till det formella sammanträdet med en förklaring till respektive term. Denna 

skulle kunna överlämnas till de förtroendevalda vid något tillfälle då den också gås igenom. I 

kombination med detta kan också utbildningsinsatser i partigrupperingarna göras. 

8. Punkter till nästa möte den 21/6

Vänortsbesöket i september 

Redovisning av arbetet med att aktualiseras KFS 

Redovisning av arbetet med att se över gamla programhandlingar 
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9. Övriga frågor 

Medskick till förvaltningen: 

- Se över ansvaret för beslut när det gäller restriktioner för bevattning med anled-

ning av tillgången till vatten i kommunen. 

- PPB:s minnesanteckningar skall expedieras till kommunstyrelsen presidium 

Tomas Carvonen 

SPU 
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