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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2011-08-08
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf
Stefan Andersson (S)
Christoffer Övén (SD)
Ida Andersson (C)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Jan Nilsson (FP)
Emil Fennstam (SD)
Cathrine Svensson (C)
Lars-Göran Svensson (C)

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

Ej närvarande ersättare
Afrim Goxhuli (S)
Kerstin Nordstedt (S)
Christian Borg (S)
Erik Vigre (M)

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

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

Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.30
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1. Upprop
Jan Nilsson (FP) tjänstgör för Gösta Nilsson (FP)
Cathrin Nilsson (C) tjänstgör för Bedrija Halilovic (S)
Emil Fennstam (SD) tjänstgör för Eva Wigren (S)
Elizabeth Hägg tjänstgör för Claes-Olof Malmberg (M)

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Föregående mötes minnesanteckningar
Minneanteckningarna noteras.

4. Beredningens uppdrag, Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun
Mötet ägnades i huvudsak till en genomgång av uppdragets karaktär och
hur beredningen skall genomföra uppdraget. Utgångspunkten blir att
genomföra en medborgardialog i samband med företagsmässan i
september. Detta skall kompletteras med webb-enkät och
kompletterande undersökning av motivet till in- och utflyttning.
Dessutom skall samtalet med mäklarna följas upp och analyseras samt
att ett motsvarande samtal skall ske med SvaBo.
Som underlag finns ett antal aktuella sammanställningar i form av
SCB´s medborgarenkät, Kommunens kvalitet i korthet, analys av
befolkningsutvecklingen de senast tio åren samt en
trygghetsundersökning i Nordvästra Skåne. Utöver detta finns ett antal
rapporter från projektet ”Strukturbild Skåne” som belyser frågan om
attraktivitet ur olika perspektiv.
I ett tidigare skede har det förts fram synpunkter om att genomföra
medborgardialog i de olika orterna och därmed låta respektive ort få
framträda med sina förutsättningar och möjligheter. Det nu föreslagna
upplägget utesluter inte en sådan fortsättning. Som uppdraget är
utformat är det en fördel om beredningen kan lyfta frågan tidigt och
utveckla efter hand. Det fördes också samtal om behovet att ha en
balanserad dialog där också effekterna av dialogen blir synliga inom en
rimlig tid.
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I ett tidigare utskick finn ett förslag till tidsplan för arbetet. När den togs
fram var det fortfarande bara preliminära datum för ordinarie
beredningmöten. I den tidplanen finns felaktia datum.
Ordinarie möten under hösten skall vara 5/9, 10/10 och 28/11.
Dessutom finns det planer på en gemensam aktivitet med
Välfärdsberedningen. Denna är tänkt som en avslutning på årets
verksamhet och kommer forslagsvis ske under december.
Beträffande aktiviteten på mässan skall detta planeras under nästa
möte. Förutom innehåll är förslaget att så många som möjligt i
beredningen deltar under de två dagarna (24-25/9) och att mässan
bemannas två timmar åt gången av två personer. Vid nästa möte skall
ett schema tas fram.
Webbenkäten är tänkt att vara aktiv vid tidpunkten för mässan så att
det är möjligt att fylla i den vid mässbesök. Det skall också vara möjligt
att manuellt besvara enkäten på mässan.
Förslag till frågor och utformning av enkäten skall tas fram av en grupp
bestående av Thomas Arnström, Christoffer Öfvén, Stefan Andersson
och Ida Andesson. Förslaget skall skickas ut med kallelsen till nästa
möte och bearbetas under septembermötet.
En grupp bildades också för att utveckla kontakterna med mäklarna.
Den består av Ann Andersson, Elisabeth Hägg, Fredrik Jönsson och
Lars Ahlfors.
Mäklarsamtalen och in-/utflyttningsenkäten skall redovisas under
oktobermötet.

5. Övriga frågor
Ordförande lyfte frågan om alternativet halvdagsmöte för att gemensamt
kunna utveckla uppdraget och bearbeta en analys på ett effektivare sätt
än under ordinarie möten.
Beredningen föreslår att ett sådant möte hålls den 23/10 klockan 10-14
på kommunhuset. Alternativt datum den 16:e oktober.
Slutgiltigt ställningstagande görs vid nästa möte.

6. Nästa möte
Nästa möte hålles 5:e september kl 18.30 med förmöte i respektive grupp kl
18.00
Mötet avslutades 20.30.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

