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Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Daniel Petersén 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Jonas Rydberg 

 Niclas Malmberg, revisor, ordförande, p5 

 Bertil Jönsson, revisor, p5 

 Jan-Erik Larsson, revisor, p5 

 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Det var inte särskilt mycket debatt kring revisionsberättelse och årsredovisning, vilket är lite 

förvånande med tanke på att det är en viktig avstämning av vad som uppnåtts under föregå-

ende år.  

 

Vid sammanträdet presenterades också den första politiska analysen av verksamhetsrapporter 

i enlighet med den nya modellen för resultatuppföljning. Ett intryck är att de bedömningar 

som presenterades i analysen var väldigt övergripande. Framhålls att man hade kunnat önska 

sig något mer ”handgripligt”, något för politiken att ”sätta tänderna i".  Det hade varit önsk-

värt att mer fånga in politikernas uppfattning med utgångspunkt i medborgarperspektivet.  

Men hur gör man detta utan att man gräver ner sig i detaljer? En grundregel kan vara att poli-

tiken bör fokusera på fullmäktiges beslut om inriktningar och mål och inte grunduppdraget 

som till stora delar är givet genom det uppdrag som staten lägger på kommunerna.  Men en 
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infallsvinkel kan också vara hur politiken förhåller sig till den bild av verksamheten och verk-

ligheten som förvaltningen lämnat, stämmer den med den ena bilden eller inte.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att det är viktigt att hitta balansen mellan hur- och vadfrågor 

i analysen. Just nu befinner vi oss i en lärande fas, vi utvecklar samtidigt som vi genomför 

den första omgången av politiska analyser inom ramen för resultatuppföljningen.  Vi behöver 

sannolikt ytterligare utveckla formerna för hur denna typ av analyser lämpligen kan genom-

föras så att synpunkter kommer fram på ett bra sätt. 

 

De synpunkter som nu under den första omgången kommer från politiken är ett viktigt un-

derlag för att utveckla uppföljningen ytterligare i nästa steg. En konkret iakttagelse är att språ-

ket i förvaltningens redovisning kan behöva utvecklas och anpassas till målgruppen  

 

3. Rapport från beredningarna 
Jämställdhetsberedningen: Har jobbat med statistik och underlag från verksamheten. Det finns 

tydliga skillnader mellan könen när det gäller bokutlåning t.ex. Djupdykningar och mätningar 

har satt fokus på nya frågeställningar. Det har varit värdefullt för beredningen; nya tankar 

väcks.  

Den18/4 respektive 20/4 träffas beredningen i halvgrupp och diskuterar de redovisningar som 

gjorts. Charlotta Lundberg, vid SPU, sammanställer och paketerar därefter det underlag som 

framkommit. Beredningen överlämnar det till KF den 20/6. I tjänsteskrivelsen framhålls att 

det som framkommer av sammanställningen är vad beredningen iakttagit under sitt arbeta 

med uppdraget. Beredningen kommer sannolikt att föreslå kommunfullmäktige att arbeta vi-

dare med jämställdhetsfrågorna. Det blir viktigt att beakta den formella beredningsprocessen 

så att förslaget kommer in rätt i vår beslutsordning.  

ÖP beredningen: Just nu pågår arbetet i förvaltningen med att färdigställa det första utkastet 

till samrådsdokument. Information har genomförts med Femklövern och med S-gruppen, då 

även V deltog. Den 4/4 lämnas en information i kommunstyrelsen. Därefter träffas 

beredningen den 13/4 för att ta ställning till att överlämna förslag till samrådsdokument till 

kommunstyrelsen för beslut om samråd. KS behandlar förslag att samråda den 9/5. Samråd 

föreslås genomföras mellan den 15/5 – 16/8 2018. 

 

4. Artikel i allt om Göinge 
Charlotta Lundberg vid SPU har skrivit förslag till artikel i rubricerad tidning med anledning 

av frisvar i medborgarundersökningen. Hon önskar återkoppling senast 30/3. Framhålls att 

artikeln borde redigeras till lite mer journalistiskt språk och därefter skickas till de tre 

ordföringarna i fullmäktige för klartecken.  

 

5. Revisorerna presenterar preliminär risk- och väsentlighetsanalys 
Revisorerna redogör för sin riskbedömning inför revisionsåret 2018. Man har identifierat 11 

riskområden som man kommer att diskutera vidare vilka områden som skall granskas djupare 

och vilka man kan följa upp på anat sätt. 
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6. Genomgång av fullmäktiges arbetsordning med anledning av politiska översynen 

Arbetsordningen gås igenom. Förvaltningen återkommer med förslag till 27/4 utifrån 

genomgång vid dagens sammanträde. 

7. Sveriges bästa kommunfullmäktige 

Pågår undersökning av förutsättningar för WEB-sända fullmäktige. Avrapportering kommer 

att ske vid PPB 27/4.  

Till nästa fullmäktige beräknas en skylt som visar vägen till sammanträdet- vara på plats 

(gatupratare). 

 

Angående debatten vid KF i april om verksamhetsrapport och Kunskap och kompetens: 

Alla gruppledare öppnar med 2 minuters anförande. Inga repliker. Därefter fritt. 

8. Punkter till nästa möte den 27/4 
- Arbetsordningen 

- Revisorerna presenterar revisionsplan 

- Dialog kring revisorernas budget 

- Sveriges bästa fullmäktige; bl.a. avrapportering WEB sända fullmäktige 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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