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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2011-09-05
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf från
punkt 4 b
Stefan Andersson (S)
Christoffer Övén (SD)
Ida Andersson (C)
Gösta Nilsson (FP)
Eva Wigren (S)
Bedrija Halilovic (S)

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

Ej närvarande ledamöter
Claes-Olof Malmberg (M)

Ej närvarande ersättare
Afrim Goxhuli (S)
Cathrine Svensson ©
Christian Borg (S)
Emil Fennstam (SD)
Lars-Göran Svensson (C)
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Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)

Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.30

Ej närvarande insysnplats
Fingal Morén (KD)
Lars Ahlfors (MP)
Tove Lorenz (V)
Nuno Antunes (MP)
Ola Caesar (V)
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1. Upprop
Erik Vigre (M) tjänstgör för Claes-Olof Malmberg (M)
Elizabeth Hägg (M) tjänstgör för Fredrik Jönsson (C) till och med punkt
4a.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Ändring av datum för nästa möte och extra möte
Ett extra möte har diskuterat för att bearbeta uppdraget mera koncentrerat
och aktivt. Flera datum har varit aktuella. Mötet enades om att detta extra
möte skall genomföras den 23:e oktober. Kallelse kommer att skickas ut.
Nästa möte beslutades också att flyttas till måndagen den 3:e oktober
klockan 18.30

4. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna noteras.

5. Beredningens uppdrag, Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun
Bemanningen under mässan diskuterades. Under mötet kunde inte
bemanningen göras klar.
Ett schema sammanställdes och detta sänds sedan ut till beredningen för
att fylla ut luckorna efter hand.
Förslaget är att försöka möblera montern med flera datorer där besökare
kan svara på enkäten direkt. Dessutom skall möjlighet finnas att fylla i
enkäten manuellt på plats alternativ ta med sig enkät med svarskuvert.
Samtal med SvaBo diskuterades och mötet enades om att Elizabeth
Hägg och Ida Andersson skall genomföra mötet med SvaBo.
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.
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6. 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.

7. Nästa möte
Nästa möte hålles 3:e oktober kl 18.30 med förmöte i respektive grupp
kl 18.00
Mötet avslutades 20.30.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnström
sekreterare

