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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2012-03-05
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf
Stefan Andersson (S)
Christoffer Övén (SD)
Ida Andersson (C)
Bedrija Halilovic (S)
Eva Wigren (S)

Ersättare

Ej närvarande ledamöter
Gösta Nilsson (FP)
Claes-Olof Malmberg (M)

Ej närvarande ersättare
Erik Vigre (M)
Elizabeth Hägg (M)
Jan Nilsson (FP)
Cathrine Svensson (C)
Christian Borg (S)
Emil Fennstam (SD)
Lars-Göran Svensson (C)

Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)
Lars Ahlfors (MP)
Tove Lorenz (V)

Ej närvarande insynsplats
Fingal Morén (KD)
Nuno Antunes (MP)
Ola Caesar (V)

Kerstin Nordstedt (S)
Afrim Goxhuli (S)

Övriga
Thomas Arnström
Björn Svensson
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Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.30

1. Upprop
Afrim Goxhuli (S) tjänstgör för Gösta Nilsson (FP)
Kerstin Nordstedt (S) tjänstgör för Claes-Olof Malmberg (M)

2. Minnesanteckningar
Minnesanteckningar från senaste mötet är ännu inte färdigställda.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg att Björn Svensson kommer och
beskriver ett uppdrag inom ramen för Brottsförebyggande rådet angående
trygghetsvandringar i kommunens orter.

4. Beredningens uppdrag, Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun
Ordförande rekapitulerade beredningens presentation vid föregående
fullmäktigesammanträde. Bredeningen gjorde reflektioner kring mötet
och konstaterade att presentationen och rapporten mottogs väl.
Utvärdering av uppdraget internt genom PNI (Positivt-NegativIntressant)
Positivt
Olika dialogformer – flera
sätt att möta invånare.
Närvaron på
Företagsmässan.
Engagemang – hela
kommunen deltog vid
mässan.
Dialogen inom
beredningen!
Bra slutrapport.
Mötet med medborgaren.
Enkäten i pappersform.
Enkätens form och
formulering.

Negativt
Återkoppling under tiden
inte strukturerad.
Skolorna ej involverade.
Vi var i Svalöv.
Mer än företagsmässan.
Syftesglidning i
uppdraget.
Orterna? – fler ställen.
Glömda platser!
Utfall enkäten på
hemsidan.
Tjänstemän skulle varit
mera med.

Intressant
Det negativa – vad blev
det av?
Marknadsföring och
mäklarkontakter positivt.
Processen.
Att hålla de egna
tolkningarna borta i
arbetet.
Behovet av
vardagsdemokratin.

Fortsättningen av uppdraget behöver en tydlig planering och förankring
i organisationen. Efter en stunds diskussion enades beredningen om att
et första steg är att ordförande och vice ordförande tillsammans med
homas Arnström informerar kommunchefen djupare om beredningens
tankar och förslag till fortsatt arbete.
Nästa möte sker den 2 april och förhoppningsvis har beredningen redan
då ett nytt uppdrag från fullmäktige. Ordförande avser att bjuda in
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fullmäktiges ordförande till detta möte för att få en information om
förändringar och inriktningar för framtiden.
Beredningen behandlade ett förslag till skrivelse till kommunfulmäktige
för beredning i kommunstyrelsen. Skrivelsen föreslår fullmäktiga att
besluta i frågan om attraktiv boendekommun i den inriktning som
beredningen redovisade vid kommunfullmäktige.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen beslutade att godkänna
skivelsen och överlämna den för handläggning ifall detta krävs för ettt
beslut om nytt uppdrag till beredningen.

5. Övriga frågor
Björn Svensson informerade om ett uppdrag till Brottsförebyggande
rådet om Tryggare samhälle och förslag till att genomföra
trygghetsvandringar i två orter under året.
Trygghetsvandringar genomförs i en form som till stora delar är en
medborgardialog. Inbjudan sker ortsvis till allmänhet, föreningar och
andra intressenter där de får möjlighet att beskriva sin närmiljö.
Detta sammanställs och vid nästa tillfälle genomförs en vandring för att
se problemen i verkligheten tillsammans med ansvariga. Direkta
åtgärder kan då diskuteras på plats.
En tanke är att TSB genomför dialogarbetet och tjänstemännen tar vid
att beskriva hur brister skall åtgärdas. Beredningen upplevde detta som
ett intressant försla, i linje med beredningens nuvarande tankar.
Frågan kommer att tas upp vid nästa möte och presiediet kommer att ha
diskuterat fråga med fullmäktiges presidium och berörda chefer som en
förberedelse.

6. Nästa möte
Nästa möte hålles 2:a april kl 18.30 – 20.30 i sammaträdeslokal Roten,
Svalövs kommunhus.

Mötet avslutades 20.30

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

