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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2012-01-09
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf
Stefan Andersson (S)
Christoffer Övén (SD)
Ida Andersson (C)
Gösta Nilsson (FP)
Bedrija Halilovic (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Eva Wigren (S)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Kerstin Nordstedt (S)

Ej närvarande ledamöter

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

Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)

Ej närvarande insynsplats
Lars Ahlfors (MP)
Tove Lorenz (V)
Fingal Morén (KD)
Nuno Antunes (MP)
Ola Caesar (V)

Övriga
Thomas Arnström
Inga-Lill Olsson
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Tid för sammanträdet: 18.30 – 21.00

1. Upprop
Kerstin Nordstedt (S) tjänstgör för Christoffer Övén (SD)

2. Kommunens information
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig i Svalövs kommun, beskrev
kommunens arbete rörande information. Den efterföljande dialogen
handlade mycket om framtiden och de behov som finns knutna till de
förändringar av informationskultures som sker. Kommunens ambition när
det gäller sociala medier berördes liksom en diskussion om behovet av en
aktiv och uthållig marknadsföring.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

4. Beredningens uppdrag, Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun
Behovet av en tydlig återkoppling av uppdraget berördes som en
konsekvens av det mötets inledning. Det finns starka önskemål om att
det sker en återkoppling både på kommunens webb-plats och i
lokaltidningen. Beredningen konstaterade att detta kan ske när
slutrapporten bedöms färdig och att den då skall lämnas till
informationsansvarig för publicering och kontakt med lokaltidningen.
Mötet ägnades i övrigt till en omfattande genomgång av rapporten.
Beredningen enadades om genomgripande förändringar av
dispositionen av rapporten där material av karaktären
resultatsredovisning lyftes ut till förmån för analysen. Själva enkäten
lyfts in som bilaga för att beskriva frågorna i sitt sammanhang.
Rapporten redigeras utifrån beredningens direktiv och färdigställs under
januari. Förändrad version skickas ut för synpunkter.
Ett förslag till skrivelse till fullmäktige diskuterades. Det förändringar
som beredningen föreslog bearbetas av presidiet för vidare
handläggning inför KF i februari.

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor
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6. Nästa möte
Nästa möte hålles 20:e februari kl 18.30 – 20.30 i sammaträdeslokal
Roten, Svalövs kommunhus.
Mötet kommer i huvudsak vara en förberedelse inför fullmäktigemötet..
Mötet avslutades 21.00.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

