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

Tid: fredag 26 januari 2018 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Jönsson 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Jonas Rydberg 

 Charlotta Lundberg p 3-4 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Gårdagens kommunfullmäktige var kort eftersom det på dagordningen enbart fanns ett beslut-

särende plus några avsägelser och fyllnadsval. Sammanträdet föregicks av en EU information 

som var mycket uppskattad. Fler av fullmäktiges ledamöter borde dock ha deltagit även vid 

informationen.  

 

3. Presentation av frisvar i SCB:s medborgarundersökning 
Charlotta Lundberg presenterar resultaten från ”öppna” frågor i SCB:s medborgarundersök-

ning som kommunen valt att själv lägga till i den senaste undersökningen från hösten 2018. 

Drygt 100 personer har tagit sig tid för att besvara de öppna frågorna om vad som gör dem till 

en stolt göing.  Majoriteten, ca 76 %, (av 107 svarande) säger sig vara stolta göingar. Det man 

är mest stolt över är naturen och därefter den kommunala servicen och politiken. Svaren 

lämnas nu till PPB för övervägande kring fortsatt hantering. Uppdras åt förvaltningen att 

återkomma med förslag kring detta. Det är viktigt att då väga in den pågående diskussionen 

om beredningarnas ansvar för medborgardialog samt att sätta SCB:s medborgarundersökning 

i relation till andra redskap som man kan använda för att föra en dialog med medborgarna 
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eller för att inhämta deras uppfattning i olika frågor. Det finns en mängd andra 

undersökningar som kan ge viktig information: KKIK, brukarundersökningar mot specifika 

målgrupper, kvalitetsmätningar etc. 

 

Man bör också beakta att SCB:s undersökning visar hur det ser ut vid ett visst givet tillfälle 

och att detta kan skifta över tid. I en eventuell framtida modell för medborgardialog bör per-

spektivet vara långsiktigt. 

 

Beslutas att ordföringarna i PPB träffar någon eller några från SPU för att diskutera hur vi går 

vidare. Frågan tas upp vid nästa sammanträde. 

4. Göingeakademien 

Charlotta Lundberg informerar om att det nu finns ett utkast/konceptbeskrivning av en fram-

tida plattform/forum för utbildning och kunskapsutbyte inom viktiga samtids- och framtids-

frågor, d.v.s. det som hittills gått under arbetsnamnet Göingeakademien. Namnet används av 

Göinge Näringsliv, vilket innebär att vi behöver hitta ett nytt namn. Föreslås ”Göinge tänker 

nytt”.  

5. Rapport från beredningarnas arbete 

Översiktsplaneneredningen: Just nu pågår arbete i förvaltningen med att få fram ett första ut-

kast till samrådsdokument. Det ska presenteras i beredningen den 9/2. Därefter planeras sam-

råd under maj-juni. Förhoppningsvis kan KS besluta om granskning i oktober vilket skulle in-

nebära att arbetet kan avslutas i slutet av året och att en reviderad ÖP kan fastställas under 

början av år 2019. 

 

Jämställdhetsberedningen: Förvaltningen jobbar nu med statistik som beskriver jämställd-

heten i verksamheterna och i politiken. Beredningen kommer har deltagit 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. Tro-

ligen är vi framme i mars 2018 innan beredningen har underlag att arbeta vidare med.  

6. Översyn av den politiska organisationen 

Arbetet har gått ganska fort framåt i den politiska kommittén. Det finns ett utkast till slutrap-

port som ska diskuteras på eftermiddagen innevarande dag. Särskilda datum för genomgångar 

med Revisionen anmäls; 21/2 (särskilt möte för information om iakttagelser under arbetet 

med revisionsrapporten) och 13/3 i samband med revisorernas slutrevision och beslut om 

huruvida ansvarsfrihet ska föreslås och eller om anmärkning ska riktas mot något granskat or-

gan.  

7. Årshjul för 2018 och övergång mellan mandatperioderna 

Tomas Carvonen, SPU, presenterar stomme till årshjul för fullmäktige. Översynen av den po-

litiska organisationen kommer att innebära ytterligare aktiviteter som ska läggas in i årshjulet. 
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Detsamma gäller sannolikt för resultatstyrningsprojektet. Utbildningsinsatser för förtroende-

valda måste också tas med i årshjulet. Uppmärksamma också att den 5 november 2018 startar 

arbetet med att ta fram den nya mål- och resultatplanen med en omvärldsdag för både förtro-

endevalda och tjänstemän. 

 

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 flerårs-

budgeten. 

 

SPU har sedan tidigare ett uppdrag att, tillsammans med stabschefen och i samråd med Eko-

nomichefen, återkomma med processbeskrivningar/uppdaterat årshjul allteftersom pågående 

projekt leder till insikt om nya händelser att beakta i årshjulet. 

8. Utbildning i arbete mot hat, hot eller våld mot förtroendevalda. 

SKL: erbjuder utbildning inom området. Uppdras åt Tomas Carvonen att anmäla kommunen 

och kolla upp möjliga datum under våren, gärna i anslutning till ett inplanerat sammanträde 

med fullmäktige.  

9. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Diskuteras kring Webb-sända fullmäktigemöten. Uppdras åt förvaltningen att återkomma med 

kostnadsförslag till Webb-sänt fullmäktige för beaktande i arbete med budget 2019. Viktigt 

att även då belysa hur sändningarna bör/kan genomföras rent praktiskt. 

10. Punkter till nästa möte den 23/2 
 

- Webb sända fullmäktige 

- Utbildning i förebyggande arbete mot hat, hot eller våld mot förtroendevalda 

- Översyn av den politiska organisationen 

- Datum för verksamhetsuppföljningar i fullmäktige under 2018 

- Tankar kring medborgardialog och hantering av SCB:s medborgarundersökning 

- Ev. om årshjulet 

 

Tomas Carvonen 

SPU  
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