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

Tid: torsdag 22 juni 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Jönsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Charlotta Lundberg 

 Jonas Rydberg 

 Mikael Torberntsson (p1) 

Punkter vid mötet 

1. Rapport från arbetet med att se över kommunal författningssamling (KFS)  
Stabschef Mikael Torberntsson rapporterar från arbetet med att se över kommunal för-

fattningssamling. Översynen föranleds av att författningssamlingen innehåller gamla 

styrdokument och beslut som inte längre är aktuella. Den är inte heller helt anpassad till 

nuvarande grafiska profil med tillhörande mallar. Arbetet pågår och ansvariga chefer har 

ombetts att se över författningar inom sina respektive områden.  

 
2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns. Påpekas att lathund för förtroendevalda inte tagits 

fram. Det är något som talats om från och till. Samtidigt är det inte helt klart vad en så -

dan skall innehålla. Är det enbart en ordlista över kommunala termer och begrepp eller är 

det även en beskrivning av vår styrmodell och rutiner och sammanträdesteknik etc.? I 

http://www.ostragoinge.se/
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samband med utbildningspaket för förtroendevalda under hösten kan det vara lämpligt att 

också ta fram en lathund med ett innehåll som vi kommer överens om. 

3. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 

Vid gårdagens fullmäktige uppkom frågan om yttranderätt för ledamöter i beredningarna i 

samband med löpande avrapporteringar av beredningarnas arbete. Vid sammanträdet framför-

des önskemål om att ändra nuvarande reglering i arbetsordningen, för att medge att ledamöter 

som inte har plats i fullmäktige också skall få yttranderätt vid löpande avrapporteringar och 

inte bara när slutrapporten presenteras vid sammanträdet före beslutstillfället i fullmäktige, 

vilket är den nuvarande regeln. Ordföranden menar att nuvarande reglering är bra och bör 

behållas. Övriga medlemmar av fullmäktiges presidium delar uppfattningen att nuvarande 

ordning skall behållas. Det tillfälle när beredningsledamöter, utan plats i fullmäktige, får yttra 

sig är således vid det tillfälle som föregår det sammanträde då fullmäktige fattar formellt be-

slut om beredningens förslag, d.v.s. den så kallade ”första läsningen”.  De får däremot inte 

yttra sig under överläggningarna vid beslutstillfället. Då är det bara, som vanligt vid besluts-

tillfällena, den beslutande församlingens ledamöter som får yttra sig. 

4. Rapport från beredningarnas arbete 

Jämställdhetsberedningen planerar att ha sin slutpresentation vid fullmäktiges sammanträde 

den 21/9 2017. Diskuteras när beslut kan fattas av fullmäktige med hänsyn till berednings-

tvånget och därav följande ledtider. Beslut i fullmäktiga vore önskvärt i november men möjli-

gen kan det inte ske förrän i december till följd av ledtiderna. Charlotta och Tomas tittar på 

stopdatum för inlämnande av ärenden. 

 

Översiktplaneberedningen jobbar nu med projektbeskrivning. Vid det inplanerade mötet i 

september beräknas den kunna fastställas av beredningen. Projektbeskrivningen skall även 

godkännas av fullmäktiges planeringsberedning. Siktet är inställt på att beredningen skall 

kunna överlämna sitt förslag till aktualiserad ÖP till kommunstyrelsen under nuvarande man-

datperiod för beslut om utställning och beredning inför fastställande i kommunfullmäktige 

innan utgången av 2018. 

5. Lägesrapport avseende partiernas redovisning av partistödets användning. 

Alla partier har kommit in med redovisning i tid. 

6. Intryck från vänortsbesöket 14/6 från Kelmé 

Vänortsbesöket gick bra. Gästerna från Kelmé var nöjda med den information om samverkan 

med privata organisationer som vi presenterade och verkade imponerade över att vi i kommu-

nen kan göra så mycket med jämförelsevis små personella resurser. 

http://www.ostragoinge.se/
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7. Inför Nordiskt vänortsmöte 19-21 september 2017. 

Tomas går igenom programmet inför Nordiskt vänortsmöte 2017 i Östra Göinge kommun den 

19-21 september. Programmet är i princip klart. Förvaltningen slipar på detaljerna.  

 

8. Vänortsförfrågan från Nidzica i Polen 

Det har kommit en förfrågan om Östra Göinge vill inleda vänortssamarbete med kommunen 

Nidzica i skogs- och sjödistriktet Mazurien i Polen. Planeringsberedningen och presidiet me-

nar att kommunen bör koncentrera sig på de vänortsrelationer som redan är etablerade och att 

vi därför inte skall inleda ytterligare vänortssamarbeten. 

 

9. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 21 september genomförs en diskussion med an-

ledning av det pågående arbetet med strategin ”Vägen till arbete”. Förvaltningen inleder med 

en presentation av arbetet med strategin och av det arbete som genomförts tidigare av bered-

ningen som tog fram programhandlingen Kunskap Kompetens och Arbete. Förvaltningen går 

också igenom rådande ansvarsfördelning inom det arbetsmarknadspolitiska fältet; var går 

skiljelinjen mellan statens, kommunernas och eventuellt andra aktörers ansvar, hur ser spel-

planen för kommunen ut? En nulägesbeskrivning av pågående arbete i förvaltningen görs 

också; vilka projekt pågår, hur kan vi ta dem vidare, vad kan kommunen göra, vilken är 

verktygslådan, på vilket sätt kan vi använda de redskap som staten tillhandahåller? Därefter 

får ledamöterna koma med synpunkter och inspel till strategiarbetet. Under augusti/september 

samråder Charlotta Lundberg med fullmäktiges ordförande om vilket underlag som bör 

skickas ut i förväg och hur aktiviteten skall läggas upp. 

10. Punkter till nästa möte den 22/9 
- Intryck från Nordiskt vänortsmöte 19-21 september 

- Utbildningstillfällen under hösten 

- Rapport från beredningarna 

- Partiernas redovisning av partistödet, inför fullmäktigebeslut 

- PPB:s arbete det kommande året; mandat och årshjul. 

 

 
Tomas Carvonen 

SPU  
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