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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2011-10-03
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)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Jan Nilsson (FP)
Kerstin Nordstedt (S)

Ej närvarande ledamöter
Eva Wigren (S)

Ej närvarande ersättare
Erik Vigre (M)
Afrim Goxhuli (S)
Cathrine Svensson (C)
Christian Borg (S)
Emil Fennstam (SD)
Lars-Göran Svensson (C)
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Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)
Tove Lorenz (V)

Övriga
Thomas Arnström
Fredrik Löfqvist
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.30

Ej närvarande insynsplats
Lars Ahlfors (MP)
Fingal Morén (KD)
Nuno Antunes (MP)
Ola Caesar (V)
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1. Upprop
Kerstin Nordstedt (S) tjänstgör för Eva Wigren (S)

2. Presentation av ny kommunchef
Fredrik Löfqvist deltog under inledningen av mötet och presenterade sig
och sina tankar kring det nya uppdraget som kommunchef.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

4. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna noteras.

5. Beredningens uppdrag, Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun
Erfarenheter och återkoppling från mässan diskuterades. Genomgående
upplevdes det som mycket positivt att delta och det var hela tiden
aktivitet kring kommunens plats på mässan. Det var en bra lösning att
ha kommunens verksamheter samlade eftersom det fanns alla
möjligheter att leda allmänhet till rätt personer.
Beredningens uppdrag fungerade men det var uppenbart att det fanns ett
svagt intresse att använda dator på plats. Detta kan ha berott på att det
var en liten bärbar dator med en relativt långsam uppkoppling som
också stod öppet men ändå trångt. Det blev inte en avskild plats! De
flesta valde att ta pappersformen av enkät med sig och, överraskande
nog, skicka in det senare. Drygt 130 enkäter har kommit in i
pappersform.
Enkäten kräver en hel del efterarbete eftersom huvuddelen är i
pappersform och vettig statistisk bearbetning bara kan ske i digital
form. En del av enkäterna fördelades på ledamöter för att skriva in i det
digitala formatet.
Den vidare hanteringen av enkäten diskuterades och beredningen
enades att göra en första indelning i åldersgrupper för att under
arbetsmötet den 23:e bearbeta dessa vidare i geografiska grupperingar.

Kerstin Nordstedt, Elizabeth Hägg, Claes Malmberg och Christoffer
Övén anmälde förhinder att delta vid mötet den 23:e.
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Grupper vid mötet den 23:e
Gruppindelningen slutfördes inte under mötet men ett antal ledamöter
valde grupptillhörighet.

-20 och 21-25 Christoffer bearbetar materialet till digital form
26-30 och 31-40 Ida Andersson
41-60 Jörgen Lidell, Jan Nilsson, Claes Malmberg
61- Fredrik Jönsson, Bedrija Halilovic och Kerstin Nordstedt

Grupperna disponerar tiden fram till mötet för att bearbeta materialet
som en förberedelse till mötet.

De ledamöter som inte valt att ingå I en grupp kommer att fördelas till
befintliga grupper på lämpligt sätt under arbetsmötet.

6. Övriga frågor
Korrigering av texten från mötet med SvaBo skall göras.
Första frågan skall ”Röda husen” strykas.
Sista meningen i tredje stycket skall vara: De förfrågningar från
personer utifrån som har ingen anknytning till Svalöv är inte sällan
personer som saknar resurser att hyra lägenhet.
Ida Andersson redogjorde för mötet med Röstånga Camping.
Ordförande redogjorde intryck från en C-uppsats om flyttningstrender I
Landskrona. Författarna till uppsatsen är inbjudna till att närvara vid
mötet den 28:e november för en redogörelse och för at beredningen
skall ha möjlighet att ställa frågor.

7. Nästa möte
Nästa möte hålles 23:e oktober kl 10.00 – 14.00 I fullmäktigesalen,
Svalövs kommunhus.
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Ledamöterna ombedes att informera ordförande eller Thomas Arnström
om närvaro alternativt frånvaro. Detta för att kunna förbereda mötet
med att bl a beställa förtäring.
Mötet avslutades 20.30.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

