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

Tid: fredag 24 november 2017 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Jönsson 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Jonas Rydberg 

Punkter vid mötet 

 
1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Intrycken från gårdagens kommunfullmäktige är positiva. Det var en bra debatt, många deltog 

i diskussionerna. Diskuteras kring ärendet angående ägardirektiv för Göingehem, när det gäl-

ler vilken omfattning man kan förvänta sig beträffande beredningen av ett ärende som mi-

noritetsåterremitterats. 

 

3. En ny kommunallag 
Andreas Sjölin redovisar förändringar i kommunallagen som gäller från 1 januari 2018. 

4. Rapport från beredningarnas arbete 

Översiktsplaneneredningen: Novembermötet ställdes in på grund av flera återbud. 

Förvaltningen arbetar för närvarande med underlag till samrådsdokument. Tidplanen är snäv 

och det förefaller troligt att dem måste revideras. En framflyttning av tidplanen ligger i farans 

riktning.  
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Jämställdhetsberedningen: Förvaltningen jobbar nu med statistik som beskriver jämställd-

heten i verksamheterna. Beredningen kommer att delta vid Länsstyrelsens frukostseminarium 

den 28/11 om regeringens indikatorer för jämställdhet. Det är viktigt att de mätningarna som 

nu görs blir bra och håller god kvalitet menar beredningens ordförande. Troligen är vi framme 

i mars 2018 innan beredningen har underlag att arbeta vidare med.  

 

Diskuteras kring hur meetoo-rörelsen eventuellt påverkar beredningens arbete. Konstateras 

dock att frågan måste hanteras här och nu i den operativa verksamheten. Det är ingen fråga för 

beredningen att hitta lösningar i verksamheten. Däremot kan man eventuellt överväga att en 

fråga med utgångspunkt i det som framkommit, i och med meetoo kampanjen, ingår i den 

kartläggning som beredningen gör kring jämställdhet i verksamheten. 

 

5. Uppföljning av kommunfullmäktiges, PPB:s och beredningarnas arbete  

En parlamentarisk grupp har påbörjat utvärderingen av den politiska organisationen. 

PPB ska varje år utvärdera fullmäktiges, sin egen och beredningarnas arbete. Vissa av leda-

möterna finns med i utvärderingsgruppen men inte alla. Det är viktigt att fånga upp syn-

punkter och erfarenheter från alla ledamöter i PPB i samband med utvärderingen av den poli-

tiska organisationen. 

 

PPB:s uppdrag upplevs som otydligt, ramarna kan tydliggöras. För närvarande pågår ett ar-

bete med att utveckla kommunstyrelsens årshjul vilket ökar förutsättningarna för att synkroni-

sera planeringen för fullmäktige och styrelsen, vilket i sig kan innebära en större tydlighet i 

förhållande till kommunstyrelsen. Framhålls att samverkan med revisorerna har blivit mycket 

bättre under senare tid.  

 

PPB har överhuvudtaget lärt nytt och utvecklat sig över tid. Framhålls att PPB är en bra 

samverkansform där frågor kan lyftas på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.  

 

Kanske kan en permanent ÖP beredning vara en del av ett sätt att organisera det framtida 

fullmäktigearbetet? Det skulle möjliggöra ett mer kontinuerligt arbete med ÖP:n. Det skulle 

också kunna innebära att man undviker att hamna i liknande situationer som den vi befinner 

oss i nu där ÖP-beredningen kommit igång sent och det är oklart vad man hinner leverera 

under innevarande mandatperiod. 

 

Det är viktigt att ta ställning till hur vi ska organisera de uppgifter som ska utföras av PPB 

framöver. Särskilt gäller det hur man praktiskt ska organisera samverkan med KS och säker-

ställa att all partier får insyn. 

 

6. Årshjul för 2018 

Tomas Carvonen, SPU, presenterar stomme till årshjul för fullmäktige och PPB som baseras 

på återkommande kända händelser under ett ”normalår”, sådant som händer specifikt 2018 på 

grund av att det är ett valår och verksamhetens planerade uppföljningar till KS/KF. Pågående 

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 

 

 

  

Sida 3 av 3 
 

översyn av den politiska organisationen kommer sannolikt att innebära ytterligare aktiviteter 

som ska läggas in i årshjulet. Detsamma gäller sannolikt för resultatstyrningsprojektet. Utbild-

ningsinsatser för förtroendevalda måste också tas med i årshjulet. 

 

Det finns flera ”händelsekedjor” processer som behöver planeras ganska noggrant för en smi-

dig övergång mellan mandatperioderna. En sådan är inledningen av budgetprocessen, d.v.s. 

den del där partikonstellationerna efter valet, med utgångspunkt i sina valplattformar, tar fram 

ett styrande underlag för kommunstyrelsens och förvaltningens fortsatta arbete med 

flerårsbudgeten. 

 

SPU får uppdrag att, tillsammans med stabschefen och i samråd med Ekonomichefen, åter-

komma med processbeskrivningar/uppdaterat årshjul allteftersom pågående projekt leder till 

insikt om nya händelser att beakta i årshjulet. 

7. Sveriges bästa kommunfullmäktige - information om kunskap och kompetens i full-
mäktige i december. 

Beslutas att inte genomföra temadiskussion om utmaningsområde kunskap och kompetens i 

fullmäktige i december utan att tillfället ägnas åt information om hur kommunen arbetar inom 

området. Tomas pratar med Ulla Wram om detta. 

8. Punkter till nästa möte den 26/1 
 

Nästa möte är den 26 januari 2018. 

 

 
Tomas Carvonen 

SPU  
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