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

Tid: fredag 27 oktober 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Jönsson 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Charlotta Lundberg (p1-3) 

 Punkter vid mötet 

 
1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Framhålls att debatten var ideologisk, vilket är bra. Dock vore det angeläget att belysa för- 

och nackdelar med olika förslag bättre. Ett sätt att göra detta kan vara att vid sammanträdet 

någon som har mer inblick i ärendet gör en kortare dragning av bakgrund etc. Diskuteras 

kring replikskiftet och att det är viktigt att alla ledamöter är väl informerade om vad som 

gäller. I övrigt framhålls att det var bra stämning och livlig debatt. Viktigt är också att visa 

respekt för dem som är upp i talarstolen. 

3. Rapport från beredningarnas arbete 

Daniel Jönsson och Daniel Petersén rapporterar från ÖP beredningens arbete. Arbetet flyter på 

och det är nu dags att gå över i ett läge där förvaltningen i beredningen presenterar förslag till 

nya skrivningar för diskussion. I beredningen har genomförts några intressanta gruppövningar 

under ledning av Anders Siversson. Vid chefsinternatet i Bäckaskog, den 20/10 genomfördes 

samma övning som vid mötet med beredningen den 7/10; en förändringsanalys i tre steg. 

Resultatet från övningarna ska sammanställas, jämföras och redovisas för beredningen. 

http://www.ostragoinge.se/
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Beredningens ordförande gjorde en presentation av framtidsberedningens slutrapport vid 

chefsinternatet i Bäckaskog. 

 

Diskuteras kring formerna för kommande samråd kring ÖP:n. Det är viktigt att tänka igenom 

detta så att man når ut till så många olika grupper kommunmedlemmar som möjligt. 

 

Ordföringarna i Jämställdhetsberedningen rapporterar att beredningen gör en omstart nu: 

Siktet är inställt på faktainsamling om huruvida det finns skillnader i hur vi bemöter kunder, 

brukare m.fl. på grund av kön. Vidare: kommer kommunens resurser och stödåtgärder alla till 

del på lika och saklig grund eller är det så att kön spelar roll för hur offentliga resurser 

fördelas i Östra Göinge kommuns verksamheter fast det kanske inte borde göra det? Syftet är 

att ge en nulägesbild. Beredningen önskar förlängd tid för att slutföra uppdraget till runt april 

2018. PPB godkänner begäran om förlängd tid. 

 

4. Rapport från revisorerna; grundläggande granskning 

Lars Eriksson (EY) presenterar resultat från revisorernas grundläggande granskning. Samma 

presentation görs i kommunfullmäktige i november. Ordföranden informerar om att 

revisorernas anslag för 2018 höjs från 881 000 kronor år 2017 till 907 000 kronor år 2018. 

5. Politikens och kommunfullmäktiges budget. 

Förslag till budget för politiken och kommunfullmäktige 2018, på väg för beslut i KF i 

november, gås igenom. Planeringsberedningen beslutar ställa sig bakom beslutet, vilket 

dokumenteras genom särskild skrivelse som undertecknas av ordföranden och bifogas 

beslutsunderlaget till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges fortsatta handläggning. 

 

6. Utvärdering av den politiska organisationen 

Diskuteras kring uppdraget att utvärdera den politiska organisationen. Flera av ledamöterna i 

PPB ingår i den parlamentariska kommitté som skall genomföra utvärderingen. Övriga 

ledamöter i PPB bör lämna sina erfarenheter av och synpunkter på arbetet i beredningar, 

planeringsberedning och kommunfullmäktige så att de kan beaktas under översynen. Första 

mötet med gruppen för översyn är planerat till den 10/11. Kallelse skickas i nästa vecka från 

förvaltningen. Tommy Johansson och Tomas Carvonen redogör översiktligt för hur de tänkt 

sig att processen kan genomföras.  

7. Sveriges bästa kommunfullmäktige - utbildningsinsatser 

Tommy och Tomas tar fram en samordnad planering av utbildningsinsatser utifrån 

diskussionerna i parlamentariska utvärderingsgruppen. 

8. Kommande arbete med årshjul för 2018 

Behandlas nästa sammaträde. Tomas tar fram en stomme utifrån återkommande händelser i 

årshjulet och de särskilda händelser som föranleds av att det är valår 2018, till vilken 

ledamöterna kan addera andra önskade aktiviteter under året. 

http://www.ostragoinge.se/
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9. Mötestider 2018 

Följaden mötestider för PPB 2018 fastställs. 

 

26/1 

23/2 

23/3 

27/4 

25/5 

21/6 

28/9 

31/10 

23/11 

21/12 

 

Samtliga tillfällen 08:30-12:00. 

 

10. Punkter till nästa möte den 24/11 
 

- Presentation av ny kommunallag 

- Inför temadebatt i fullmäktige i december om kunskap och kompetens 

- Planering för nästa år/årshjul 

- Rapport från beredningarna 

- Uppföljning av beredningarnas arbete 

- Uppföljning av kommunfullmäktiges och PPB:s verksamhet under året. 

 

 

 
Tomas Carvonen 

SPU  
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