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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2012-09-03
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf,
Stefan Andersson (S)
Christoffer Övén (SD)
Bedria Halilovic (S)
Ida Andersson (C)

Ersättare
Afrim Goxhuli (S)
Jan Nilsson (FP)
Erik Vigre (M)

Ej närvarande ledamöter
Gösta Nilsson (FP)
Claes Olof Malmberg (M)
Eva Wigren (S)

Ej närvarande ersättare
Cathrin Svensson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Kerstin Nordstedt (S)
Elizabeth Hägg (M)
Christian Borg (S)
Lars-Göran Svensson (C)

Insynsplats närvarande
Jörgen Lindell (KD)
Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 21.30
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Gemensam presentation av aktuella frågor med Välfärdsberedningen
1. Kerstin Lingebrant presenterade resultatet för årets undersökning av
Kommunens kvalité i korthet
2. Susanne Ahlberg redovisadet SCB-undersökningen om
medborgarnas attityder till Svalövs kommun
3. Ann Petterson beskrev medborgardialogen i TSB med erfarenheter
och inriktning för det aktuella uppdragen ”Attraktiv
boendekommun”

1. Upprop:
Afrim Goxhuli tjänstgör för Eva Wigren
Erik Vigre tjänstgör för Claes-Olof Malmberg
Jan Nilsson tjänstgör för Gösta Nilsson
Thomas Arnström informerar att Ola Ceasar (V) har avsagt sig uppdraget i
beredningen och ersättare är Freja Nilsson.
Ordförande informerar om vilka punkter som kommer att tas upp under
övriga frågor.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Miljöpris
I enlighet med reglementet för Kommunfullmäktige skall kommunens
miljöpris delas ut vid fullmäktiges decembermöte. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen skall komma med förslag till senast den 1
december.
Beredningen diskuterade förutsättningarna för miljöpriset och
beslutar:
att begära hos fullmäktige tydliga kriterier för miljöpriset med anledning av
att beredningen inte har en naturlig anknytning och kunskap specifikt i
miljöfrågor.
att i avvaktan på kriterier sker ingen nominering.

4. Uppdraget "Attraktiv boendekommun"
Planering och förslag till genomförande av medborgardialog i Kågeröd
Ida Andersson redogör för arbetgruppens förslag till genomförandet av
medborgardialogen i Kågeröd.
Plats Ring Knutstorp Restaurangen
Tid 20 september kl.18.30
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På Ring Knutstorp genomförs en entreprenadmässa i tre dagar med start på
dagen den 20:e. Mässan riktar sig till hela landet vilket innebär att det
kommer att vara mycket folk i området.
Under eftermiddagen kommer både Svalövs gymnasium och Ring Knutstorp
hålla ”öppet hus” med aktiviteter som kan hålla kvar människor till kvällen.
Svalövs kommun kommer att ha sin trailer på plats. I denna kommer 5:eklassarnas tankar om det framtida Kågeröd finnas. Trailern kommer att vara
bemannad under eftermiddagen.
Pendelbuss kommer att gå från busshållplatsen i Kågeröd till Ring
Knutstorp efter behov. Bussen startar 18.00
Representanter från beredningen möts kl 18.00 på Ring Knutstorp.
Kompletterande annonsering och information om pendelbuss kommer att
ske under hand.
Fortsatt hantering av dialogen
Återkoppling av Billebergadialogen sker den 26 september.
Thomas A är sammankallande för ansvarig grupp bestående av;
Ann Pettersson
Fredrik Jönsson
Christoffer Övén
Erik Vigre
Bedrija Halilovic
Möte för sammanställning beslutas till måndag den 10/9 klockan 17.00
Återkopplingen förslås genomföras i samma lokal, församlingshemmet, som
medborgardialogen.
I det fortsatta arbetet med medborgardialoger finns två alternativ. I ett fall
måste arbetet fördelas mellan ledamöter för att kunna genomföra fler
dialoger på kort tid. Det andra alternativet är att begära förlängning av tiden
till maj månad 2013 för den slutliga redovisningen.
Ordförande argumenterade för det sistnämnda alternativet med bl a
motiveringen att det är en förutsättning för att kunna genomföra dialoger
med kvalité och framför allt att kunna möta upp med bra återkoppling till de
som deltagit.
Efter diskussion föredrog beredningen alternativet att begära förlängning.
Beredningen beslutar:
att till fullmäktige begära reviderad tidsplan för redovisning till maj
alternativ juni beroende på lämplighet i förhållande till andra planerade
frågors behandling vid respektive mötestillfälle.
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Tidplan
Medborgardialoger
Kågeröd 20/9
Tågarp 22/10
Röstånga november
Svalöv december i anslutning till julskyltning
Teckomatorp januari
Återkopplingar sker så snart som möjligt efter respektive dialog, förslagsvis
månaden efter. Det innebär att återkoppling skall planeras i i november för
Tågarp, december för Röstånga och januari för Svalöv.
Ordinarie möten i beredningen skall hållas som planerat, dvs 8/10, 5/11 och
3/12.
Dessa möten används för förberedelser och arbete med redovisningar.
Ansvariga för orterna
Tågarp
Bedrija Halilovich sammankallande
Afrim Goxhuli
Röstånga
Stefan Andersson sammankallande
Jan Nilsson
Gösta Nilsson
Svalöv
Ida Andersson sammankallande
Bedrija Halilovich
Teckomatorp
Eva Wigren sammankallande
Erik Vigre
Christoffer Övén
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5. Övriga frågor
Den 18 oktober genomför Region Skåne ett seminarium i Malmö
”Medborgardialog på riktigt”. Efter samråd inom förvaltningen föreslås
beredningarnas presidier kunna delta.
Ann Pettersson deltar eventuellt.
Ann Pettersson och Fredrik Jönsson kommer att hålla ett möte med Ulf
Gyllenspets på hans begäran.
Lars Håkansson nmeddelas beslut om datum för medborgardialog i Tågarp
av Thomas Arnström.
Beträffande ”Trygghetsvandringen” i Billeberga får Thomas Arnström
begära datum från Björn Svensson
Mötet avslutas 21.30
Ann Pettersson
Ordförande i Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

