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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2012-05-07
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf
Stefan Andersson (S)
Christoffer Övén (SD)
Ida Andersson (C)
Bedrija Halilovic (S)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Afrim Goxhuli (S)
Erik Vigre (M)

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

Ej närvarande ersättare
Cathrine Svensson (C)
Kerstin Nordstedt (S)
Christian Borg (S)
Emil Fennstam (SD)
Lars-Göran Svensson (C)
Jan Nilsson (FP)

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
CharlotteWachtmeister
Tid för sammanträdet: 18.30 – 21.00
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1. Upprop:
Afrim Goxhuli tjänstgör för Eva Wigren
Elizabeth Hägg tjänstgör för Claes-Olof Malmberg
Erik Vigre tjänstgör för Gösta Nilsson

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna noteras

4. Uppdraget "Utveckla Tillväxtprogrammen genom
medborgardialog"
Tidigare utsänd uppdragslista diskuterades och användes som utgångspunkt
för planeringen av uppdraget.
Trygghetsvandringen kommer att presenteras vid medborgardialogen. Detta
moment är egentligen en brukardialog som Björn Svensson tar ansvar för
och vid medborgardialogen kommer endast en information ske om när och
hur trygghetsvandringen kommer att genomföras i Billeberga.
I beredningen finns en arbetsgrupp utsedd som kommer att delta i detta
moment. Gruppen består av Christoffer Övén, Stefan Andersson, Fredrik
Jönsson och Elizabeth Hägg.
Skolorna ges möjlighet att behandla frågeställningen under en period för en
presentation på kartor och eventuellt skrivet material. Billeberga får hanteras
i särskild ordning mot bakgrund av den korta tiden. Ett önskemål är att
femteklasser väljs för insatsen eftersom det då blir möjligt för beredningen
att återkoppla resultatet.
En extern "inspirationstalare" föreslås för att inleda medborgardialogen och
utmana deltagarna att tänka framåt och utvecklande. Thomas arbetar fram
förslag och kontakt.
Elizabeth redovisar möte med mäklarna i kommunen. Samtalet gällde
bostäder och bostadsutvecklingen generellt men särskilt när det gäller
Billeberga. De var mycket intresserad av material som tillväxtprogrammen
men tryckte särskilt på behovet att marknadsföra kommunen med sina
särskilda kvalitéer. Hela samtalet finns redovisat som ett arbetsmaterial som
finns tillgängligt för ledamöterna i beredningen.
Frågan för medborgardialogen är ungefär "Hur vill du ha ditt Billeberga?"
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Tidsperspektivet är långt, minst fem år men helst mycket längre för att
närma sig mera visioner än konkreta önskelistor.
Efter en lång diskussion enades beredningen om att information på
kommunens webbsida är central och där sker uppdateringar och löpande
information.
Annons i lokaltidningen kommer in ca 1 1/2 vecka för GIF-dagen.
Information och annonser kommer också att ske via GIF och Byalaget.
Flyers skall tas fram för att kunna spridas på skolan och vid olika tillfällen
som GIF-dagen. Thomas a undersöker också förutsättningen att skicka ut
detta som ett "postnummerutskick".
Förfrågning skall också ske om det är möjligt/lämpligt att ge en information
på skolans veckobrev.
En text skall tas fram som kan användas vid mail-utskick i olika
sammanhang.
Information skall ske i samband med kommunens sändningstid på CMR.
Minnesanteckningar skall göras från dialogerna.
Vid GIF-dagen skall två och två ansvara för att dialogerna noteras. En mall
skall tas fram som kan användas vid olika sammanhang där också uppgifter
om person kan skrivas vid behov av särskild återkoppling.
Samma mall kan användas vid frågor som skall "transporteras" till berörda
tjänstemän för hantering.
Alla eller så många som möjligt deltar vid dialogen i Billeberga. Detta för
att kunna ha en gemensam erfarenhet vid planeringen av kommande
dialoger.
9/6 GIF-dagen;
12-14 Stefan Andersson, Fredrik Jönsson, Afrim Goxhuli, Ida Andersson,
Tove Lorentz.
14-16 Bedrija Halilovic, Elizabeth Hägg, Erik Vigre, Jörgen Lindell.
Ann Pettersson deltar hela dagen medan Christoffer Övén närvarar som
representant för byalaget.
11/6 18.30 - 21.00 Dialog i Församlingshemmet Billeberga.
OBS!!! Extra möte den 4/6 klockan 18.00 för genomgång samt kontroll
av material och arbetsfördelning.
Mötet avslutas 21.00

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

