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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2012-04-02
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)
Gösta Nilsson (FP)
Claes-Olof Malmberg (M)

Ersättare
Jan Nilsson (FP)
Kerstin Nordstedt (S)
Afrim Goxhuli (S)
Erik Vigre (M)
Elizabeth Hägg (M)
Lars-Göran Svensson (C)

Ej närvarande ledamöter

Ej närvarande ersättare
Cathrine Svensson (C)
Christian Borg (S)
Emil Fennstam (SD)

Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)
Tove Lorenz (V)

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

Övriga
Thomas Arnström
Vlasta Sabljak
Tid för sammanträdet: 18.30 – 21.00

Svalövs kommun, 268 80 Svalöv • Besöksadress Herrevadsgatan 10
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1. § 1 Upprop
Afrim Goxhuli tjänstgör för Eva Wigren
Lars-Göran Nordström tjänstgör för Ida Andersson

2. § 2 Godkännande av dagordning
Dagordingen godkänns.
Eva Wigren går in som ordinarie ledamot.

3. § 3 Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna noteras.

4. §4 Uppdraget - Svalövs kommun en attraktiv
boendekommun
Ida Anderson anslöt under inledningen av paragrafen.
Inledningsvis gjordes ett antal reflexioner från redovisningen och
ordföranden redogjorde från möte med fullmäktiges ordförande där det
förslaget till nytt uppdrag diskuterades.
Vlasta Sabljak redogjorde för arbetet med tillväxtplanerna och då särskilt
den uppdatering som gjorts med tillväxtplanen för Billeberga. I denna finns
bl a ett avsnitt som redogör för vad som är gjort vilket kan vara av värde vid
mötet med Billebergabor.
Vid mötet med fullmäktiges ordförande diskuterades även förslaget från
Björn Svensson att ta med trygghetsvandringar i medborgardialogen. Det
bedömndes som intressant och beslutsförslaget till kommunstyrelsen om
fortsatt uppdrag kommer förmodligen kompletteras med detta.
Skissen till genomförande av uppdraget är att ha medborgardialog den 11:e
juni där även Björn Svensson redogör för trygghetsvandringen. Denna
återkommer som ett särskilt tillfälle i augusti för att avslutas med själva
vandringen i september. Därefter sker medborgardialogerna löpande under
hösten och påföljande vår 2013.
Detta upplägg diskuterades och ett viktigt inspel är GIF-dagen den 9/6 som
komineras med hemvändardag. Beredningen diskuterade möjlig närvaro vid
detta tillfälle men att själva dialogen skall genomföras som planerat två
dagar senare på en vardag.
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En kontroll skall göras med ansvariga för GIF-dagen om det är lämpligt.
(Denna kontroll är gjord och ansvarige låter hälsa att kommunen är
välkommen. Kommunen kan också disponera den trailer som turism- och
näringsliv förfogar över).
Ett särskilt uppdrag till skolorna ansågs vara intressant med modell från
genomförandet av GC-vägar. Thomas Arnström får uppdraget att samordna
detta med skolledning och tidpunkterna för medborgardialog.
Beredningen skall också fullfölja samverkan med mäklare.
Efter en analys bedömde beredningen att närvara vid GIF-dagen den 9:e med
Trailer och schemalagd bemanning. Vid detta tillfälle skall tillväxtplaner
delas ut samt att ”reklam” om dialogen den 11:e.
Vid den 11/6 skall Björn Svensson redogöra för trygghetsvandringen.
Beredningen skall utforma en arbetsgrupp som ansvarar för fortsättningen av
det momentet.
Arbetsgruppen består av;
Christoffer Övén
Stefan Andersson
Fredrik Jönsson
Elizebeth Hägg
Som en inledning av förberedelserna gjordes ett grupparbete i beredningen
med utgångspunkt i fyra frågor.
1. Vad anser ni att är extra viktigt att förbereda? Varför?
Vad är beslutat från kommunen och vilka planer finns för området.
Här och nu - tjänstemän på plats som svarar på frågor.. Någon person utifrån
som presenterar Billeberga 2025.
Vilka förutsättningar har vi? - Experthjälp vid mötet. Kommer med en
bakgrund och en historik. Tjänstemän närvarande och att vi förklarar att det
är framtid och inte lovar att allt skall hända nu. Varför är vi ute? Attraktiv
boendekommun. Extra tydlig när man går ut med informationen. Kunna
historien och avgränsa ämnet.
Beredda på standardgnäll. Lyfta fram det som är gjort. Feedback från det
som är gjort. Påläst om enkäten och kunna redogöra för var vi befinner oss
nu. Rapporten från uppdraget kan vara en viktig produkt vid mötet.
Fördjupa oss i statistiken.
2. Hur ska vi bjuda in ortsborna?
Lokaltidningen, Landskronaposten.
Webben, föreningar, ICA-nära. GIF-dagen för marknadsföring och
presentation av uppdraget.
Skolbarnen. Lappar till skolbarnen via skolan.
Anslag på byn. Flyers på GIF-dagen. Biblioteket.
Samordna med utskicket till den 9:e juni.
Byalagets mail-lista.
Byalagets hemsida.
Personlig inbjudan.
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CMR 105,5
Elizabeth tar kontakt med Universitetet.

3. Vilket stöd behöver vi av förvaltningen?
Några från Bo & Bygg. Björn Svensson, Tommy Samuelsson. Charlotte W
för utskottet. Kolla arkitekter.
4. Hur ska vi förbereda återkoppling och säkerställa fortsatt process av
inkomna frågor/önskemål?
Sekreterare för att ta emot transportfrågor.
Skall våga ställa frågor som vi vill ha svar på och en vägledning i det vi
anser vara viktiga frågor.
Tillväxtprogrammet är också en utgångspunkt.
Skall kunna ge feedback till närvarande med minnesanteckningar och ge de
som deltagit möjlighet att ha synpunkter på minnesanteckningarna.
Det konstaterades att tidsplanen för att genomföra alla medborgardialogerna
är mycket kort. Enligt förslaget till uppdrag skall slutrapporten redovisas i
fullmäktige i februari 2013.
Detta innebär att meborgardialoger måste förberedas parallellt och att
grupper inom beredningen får ta ansvar för respektive ort. Beredningen
enades om att det inte var styrande var ledamöter bor när det gäller valet
vilken ort man deltar i förberedelserna för.
Ledamöterna skall ha förslag till nästa möte vilka orter man vill jobba med
och där man vill ta ansvar för dialogen. I detta sammanhang är det viktigt att
notera att alla är naturligtvis välkomna att delta vid dialogerna!
Det kan konstateras att det är en stor mängd frågor som måste behandlas och
beslutas kring men att tiden är knapp så det mesta måste bli klart vid
kommande möte - som ni alla förstår blir ett mycket viktigt planeringsmöte.

5. § 5 Övriga frågor
Inga övriga frågor

6. § 6 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 21.00
Nästa möte är 7 maj klockan 18.30, kommunhuset Svalöv
sammanträdesrum Roten.
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Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

