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

Tid: fredag 23 februari 2018 

 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Miklos Liewehr 

 Daniel Jönsson 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Jonas Rydberg 

 Charlotta Lundberg p 1-7 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Gårdagens kommunfullmäktige var kort på grund av få punkter på dagordningen. Ganska 

många stolar stod tomma, delvis på grund av att SD inte har några ledamöter kvar längre men 

sannolikt också på grund av sportlovsvecka. Viktigt att det alltid finns ersättare som kan gå in. 

Inför nästa år bör vi undvika fullmäktigemöte v. 8. Återkoppla till staben. 

 

3. Återkoppling av resultat från SCB:s medborgarundersökning - frisvar 
Förslag till återkoppling av resultat av frisvar i SCB:s medborgarundersökning redovisas: 

Återkoppling sker genom artikel i ”Allt om Göinge” och genom att företrädare för PPB finns 

tillgängliga på Broby marknad den 2/6 för fortsatt dialog kring frågor som föranleds av frisva-

ren eller kring andra frågor. ÖP-beredningen kommer också att närvara vid detta tillfälle, som 

en aktivitet inom samrådet kring förslag till ny ÖP. Man bör kunna genomföra dialogen kring 

ÖP och synpunkter med anledning av frisvaren i ett ”paket”.  

 

Framförs att det ställs krav på kommunen att genomföra dialog med medborgarna i många 

olika sammanhang. Angeläget att ta fram ett ”koncept” för medborgardialog där vi samlar alla 

http://www.ostragoinge.se/
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redskap och olika typer av aktiviteter som syftar till dialog med medborgarna i en verktygs-

låda där det framgår i vilka sammanhang kommunen genomför medborgardialog och vilken 

typ av dialog som lämpar sig för olika frågeställningar eller områden. Medborgardialogen bör 

ses som en del av styrningen av kommunen. Namnförslag hittills är ”Göingedialogen” eller 

”Göinge lyssnar”.  

 

Beträffande återkoppling av frisvar i medborgarundersökningen bestäms att Charlotta Lund-

berg skriver förslag till text i Allt om Göinge och att den undertecknas av fullmäktiges ordfö-

rande tillsammans med andre vice ordföranden. Avstämning av text med ordföringarna sker 

under vägs. 

4. Göinge tänker nytt 

Rapporteras att förslag till beslut angående att skapa en plattform för kunskapsförmedling och 

spännande dialog kring viktiga samtids- och framtidsfrågor finns framme för politisk behand-

ling. Konceptet benämns ”Göinge tänker nytt”. 

5. Rapport från möte med revisorerna 21/2 inför ansvarsprövning i fullmäktige 

Fullmäktiges ordförande och andre vice ordförande träffade revisorerna den 21/2 för en 

tidig genomgång av iakttagelser inför revisionsberättelse och prövning av ansvarsfrågan i 

fullmäktige. Just nu finns inget som indikerar att ansvarsfrihet inte kommer att beviljas 

för något granskat organ eller att anmärkning kommer att föreslås.  

6. Rapport från beredningarnas arbete 

Översiktsplaneneredningen: Just nu pågår arbete i förvaltningen med ett första utkast till sam-

rådsdokument. Det ska presenteras i beredningen den 2/3. Därefter planeras samråd under 

maj-juni. Förhoppningsvis kan KS besluta om granskning i oktober vilket skulle innebära att 

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

2019. Ett samrådsmöte i var och en av de fem största byarna planeras. Därutöver kommer be-

redningen att närvara vid Broby marknad den 2/6. 

 

Jämställdhetsberedningen: Förvaltningen jobbar nu med statistik som beskriver jämställd-

heten i verksamheterna och i politiken. Man kommer att jobba vidare med statistik och un-

derlag för att beskriva jämställdhetsaspekterna. Troligen är vi framme i mars 2018 innan be-

redningen har underlag att arbeta vidare med.  

7. Översyn av den politiska organisationen 

Slutrapport fastställdes av kommittén den 26/1. Rapporten behandlades av kommunstyrelsens 

ledningsutskott 21/2. Förslaget är att fullmäktige fastställer den och ger PPB i uppdrag att till 

fullmäktige i juni återkomma med de förslag till ändringar av fullmäktiges arbetsordning och 

eventuella övriga styrdokument som föranleds av den politiska kommitténs förslag. Frågan tas 

upp vid nästa PPB. 

http://www.ostragoinge.se/
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8. Politisk analys av verksamhetsrapport Kunskap och kompetens 

Den första verksamhetsrapporten, i den nya modellen för uppföljning och utvärdering, har nu 

analyserats av kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. Verksamhetsrapport och 

analys kommer att presenteras av kommunstyrelsen vid fullmäktiges möte i mars. Därefter 

kommer analys och rapport åter upp för politisk debatt vid fullmäktige i april.  

9. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Strategi och tillväxt/kommunikation har fått i uppdrag att utreda kostnader  och andra för-

utsättningar för web-sända fullmäktige. Avsikten är att rapportera resultatet av utred-

ningen vid PPB senast i april 2018. 

 

Beslutas undersöka möjligheten att marknadsföra fullmäktiges sammanträden på Fa-

cebook; kort info om mötet med länk till handlingar samt inbjudan till allmänheten att 

besöka mötet. 

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

Utbildning kommer att genomföras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april. 

11. Punkter till nästa möte den 23/2 
- Revisorerna presenterar preliminär risk- och väsentlighetsanalys för revisionsåret 

2018. 

- Arbete med kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av politiska översy-

nen. 

 
12. Övriga frågor 

Vid fullmäktiges sammanträde i mars behandlas årsredovisning och ansvarsfrihet samt pre-

senteras verksamhetsrapport och politisk analys för utmaningsområde Kunskap och kompe-

tens. Framhålls angående ärendenas turordning på dagordningen att årsredovisningen ska be-

handlas före Kunskap och kompetens. 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU  
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