
 

 

 

 

 

 

 

 
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

Politisk planeringsberedning 
Tomas Carvonen, Planeringsansvarig 
tomas.carvonen@ostragoinge.se 
Tel:  044-775 60 20 
 
Mötesanteckningar Sida 1 av 3 
 

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

Tid: 2018-04-27, klockan 08:30-12:100 

Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Esbjörn Svensson 

 Lars-Stellan Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Tomas Carvonen 

 Tommy Johansson 

 Jonas Rydberg 

 Niclas Malmberg, revisor, ordförande, p5 

 Bertil Jönsson, revisor, p4 

 Jan-Erik Larsson, revisor, p4 

 

Punkter vid mötet 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna godkänns.  

 

2. Intryck från gårdagens kommunfullmäktige 
Intressant debatt, lite annorlunda mot tidigare debatter. Bra debattklimat. Kanske väl mycket 

fokus på nyanlända. 

 

Analyserna i det politiska underlaget är inte nya, de är kända sedan tidigare. Det hade varit 

bra med en diskussion av hur man arbetar med de problem man iakttar i analysen.  

 

Men trots det måste man säga att de utmaningar som vi har i verksamheterna ändå kommer 

fram i debatten. Vid fullmäktigedebatten saknades en egentlig diskussion om huruvida 

verksamheterna levererat det som förväntas. En sådan hade varit en bra vägledning för 

förvaltningen.  

 

Men modellen för uppföljning och utvärdering utvecklas succesivt samtidigt som vi nu arbe-

tar praktiskt med den i första omgången. Återkopplingen från politiken från denna första 

runda kommer att ge underlag för att stegvis anpassa modellen så att den passar politikens be-

hov och önskemål liksom förvaltningens behov av återkoppling.  

http://www.ostragoinge.se/
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Det hade varit värdefullt med en djupare politisk analys av de problemområden man hittar när 

verksamhetsrapporterna analyseras. Samtidigt är detta en läroprocess också för de förtroende-

valda; att förhålla sig till en ny typ av underlag och att bearbeta ett sådant underlag. Vi ska 

vara medvetna om att det ställs nya krav även på de förtroendevalda.  

 

Det är viktigt att presentationen i KF är sådan att den är adresserad till medborgarna, den får 

inte vara "introvert".  

 

Det samlade intrycket är att vi nu påbörjat ett utvecklingsarbete som kan leda fram till något 

bra. 

 

3. Rapport från beredningarna 
Jämställdhetsberedningen:  

Slutrapport planeras fastställas 20 juni i fullmäktige. Beredningen har på sluttampen genom-

fört intressanta samtal med förvaltningen kring jämställdhet. Dialogen med förvaltningen har 

öppnat nya perspektiv både för beredningens ledamöter och för förvaltningen.  

 

Intrycket är att metoden att ställa frågor kring ett angeläget politikområde kan vara ett bra sätt 

att ge nya perspektiv och faktiskt också att styra i en viss riktning.  

 

Beredningens förslag till slutrapport finns tillgänglig på Dropbox. Beredningen kommer san-

nolikt föreslå fullmäktige fastställa rapporten. Eventuellt kan det komma ett alternativt förslag 

men i huvudsak är man överens. I rapporten finns 6 principer enligt CEMR deklarationen och 

en inriktning för kommunens jämställdhetsarbete.  

  

ÖP beredningen: 

Samrådsförslaget är i princip klart. Det kommer att lämnas till kommunstyrelsen den 4/5 inför 

styrelsens beslut om samråd den 9/5.  Samråd genomförs under perioden 15/5 – 15/8, 2018. 

Under våren/försommaren genomförs samrådsmöten i de större byarna.  

 

4. Revisorerna presenterar sin revisionsplan 

Revisorerna presenterar sin revisionsplan för 2018. Den presenteras även för kommunfull-

mäktige i maj. 

 

5. Dialog kring revisorernas budget 

Revisorerna presenterar budgetäskande för 2018.  

6. Genomgång av fullmäktiges arbetsordning med anledning av politiska översynen 

Förslag till ny arbetsordning efter utvärdering av den politiska organisationen på fullmäktige-

nivå gås igenom. Efter smärre justeringar godkänns förslaget. Förslaget skall fastställas av 

kommunfullmäktige i juni 2018. 

http://www.ostragoinge.se/
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7. Revisionsberättelse för AV Media 

Revisionsberättelse för kommunalförbundet AV Media har inkommit. Revisorerna föreslår att 

anmärkning riktas mot direktionen för icke lagenlig verksamhet. Samtidigt har verksamhets-

chefen Mikael Lindén hemtällt att kommunerna väntar med att ta ställning i ansvarsfrågan till 

dess att AV Media hunnit svara på revisorernas kritik.  

Beslutas att kommunfullmäktiges ordförande, för presidiets räkning, utarbetar skrivelse med 

förslag till fullmäktiges ställningstagande i ansvarsfrågan så snart svar från AV Media på re-

visorernas synpunkter har inkommit.  

8. WEB sända fullmäktige 

Kommunchefen presenterar förvaltningens utredning av förutsättningarna för WEB sända 

fullmäktige. Kostnaden för att hyra in sändningarna som tjänst beräknas till 150 000-200 000 

kronor. Ska vi göra det själva kommer det att bli betydligt dyrare, (400 000 – 500 000) ef-

tersom det kräver utbildning av personal, alternativt rekrytering av ny medarbetare. 

 

9. Punkter till nästa möte den 25/5 

Enligt årshjul.  

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 

http://www.ostragoinge.se/

