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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2012-10-08
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf,
Eva Wigren (S)
Gösta Nilsson (FP)
Bedrija Halilovic (S)
Ida Andersson (C)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Jan Nilsson (FP)
Erik Vigre (M)
Lars-Göran Svensson (C)

Ej närvarande ledamöter
Stefan Andersson (S)
Claes Olof Malmberg (M)
Christoffer Övén (SD)

Ej närvarande ersättare
Cathrin Svensson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Kerstin Nordstedt (S)
Afrim Goxhuli (S)
Christian Borg (S)

Insynsplats närvarande
Jörgen Lindell (KD)
Lars Ahlfors (MP)
Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.30
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1. Upprop:
Erik Vigre tjänstgör för Christoffer Övén
Elizebeth Hägg tjänstgör för Claes-Olof Malmberg
Jan Nilsson tjänstgör för Eva Wigren fram till 19.00
Lars-Göran Svensson (C) tjänstgör för Fredrik Jönsson (C) fram till 10.30

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
Ordförande redogjorde för beredningens information vid senaste
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutade om förlängning av tiden för
uppdragets genomförande med ny redovisning i juni.
Beredningens begäran om klargörande av kriterierna för kommunens
miljöpris är överlämnat för behandling.
Eva Wigren anslöt till sammanträdet.

3. Uppdraget ”Attraktiv boendekommun”
Återkopplingen i Billeberga behandlades i form av en redogörelse för mötet
den 26/9 med en diskussion om de prioriteringar som gjordes i samband
med mötet. En genomgång av mötet den 3/10, ”Trygghetsvandring”, gjordes
och den resulterade kartbilden behandlades med reflektioner av resultaten
av de båda sammankomsterna.
Återkopplingen den 16/10 i Billeberga är beroende av en genomgång i
förvaltningen för att en beskrivning av ett genomförande skall kunna göras.
Elizabeth Hägg anmälde förhinder att delta vid detta tillfälle.
Medborgardialogen i Kågeröd behandlades först i form av en redogörelse av
själva dialogen, därefter fortsatt hantering. Återkoppling föreslås ske den
8/11 där Ida Andersson återkommer med detaljer.
Medborgardialogen i Tågarp kommer att ske den 22/10. Bedrija Halilovic
redogjorde för planeringen och vad som hittills är gjort.
Återkoppling planeras till 12/11.
Fredrik Jönsson anlände till mötet.
Materialet från Kågeröd bearbetades vidare i två arbetsgrupper.

4. Övriga frågor
OBS! Det ordinarie mötet i TSB den 3/12 flyttas.
Ny tid är 4/12, Fullmäktigesalen i Svalöv.
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Medborgardialog i Svalöv planeras att ske i kommunhuset i samband med
skyltsöndag.
Fredrik Jönsson undersöker vilket datum som gäller.
På samma sätt undersöks om Röstånga har någor arrangemang i samband
med 1:a advent. En medborgardialog kan hållas i samband med detta. Gösta
Nilsson kontrollerar förutsättningar.
Ann Pettersson kommer att delta i en utbildningsdag om medborgardialog i
Malmö.

Mötet avslutas 20.30

Ann Pettersson
Ordförande i Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

