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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2011-01-10
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf,
Stefan Andersson (S)
Bedrija Halilovic (S)
Eva Wigren (S)
Ida Andersson (C)
Christoffer Övén (SD)

Ersättare
Emil Fennstam (SD)
Cathrin Svensson (C)
Kerstin Nordstedt (S)
Erik Vigre (M)
Christian Borg (S)
Niclas Selberg (Fp)

Ej närvarande ledamöter
Gösta Nilsson (FP)
Claes Malmberg (M)

Ej närvarande ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Afrim Goxhuli (S)
Lars-Göran Svensson (C)

Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)

Ej närvarande insysnplats
Fingal Morén (KD)
Lars Ahlfors (MP)
Paul Miller (MP)
Ola Caesar (V)
Tove Lorenz (V)

Övriga
Åsa Ratcovich
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.45
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1. Upprop
Kerstin Nordstedt (S) tjänstgör för Gösta Nilsson (Fp)
Emil Fennstam (SD) tjänstgör för Christoffer Övén (SD)
Erik Vigre (M) tjänstgör för Claes-Olof Malmberg (M)

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.

3. Arbete med beredningens uppdrag
Ordförande Ann Pettersson redogorde för en arbetsordning och möjliga
angreppssätt för att genomföra uppdraget.
Christoffer Övén anslöt till mötet.
Efter en gruppdiskussion samlades ledamöterna för en avstämning.
Det framkom ett önskemål om ett tydligt statistiskt underlag som beskriver
näringslivet i kommunen och kanske även trender. Förutom det befintliga
skall det undersökas om en mera detaljerad statistik kan hämtas från SCB.
I redovisningen fanns en stark tyngdpunkt i frågan hur kommunen blir
attraktiv som boendekommun. Många ansåg att denna fråga var överordnad
och att detta också bidrar till en gynnsam näringslivsutveckling. I detta
perspektiv lyftes kommunens tillgångar fram samt behovet av bra
infrastruktur och stark utbildning.
En annan viktig aspekt som betonades var behovet av att utveckla
marknadsföring och information.
Åsa Ratcovich presenterade rapport från HBR (Helsingborg Business
Region) där Svalövs kommun beskrivs i ett Norvästskånskt perspektiv. Det
kan konstateras att kommunen fortfarande har en stark position nör det
gäller jordbruk och utbildning i förhållande till övriga kommuner i Skåne
Nordväst samt att besöksnäringen har en stark potential i kommunen.
I ett medborgarpespektiv upplevdes det som angeläget att kunna samla
näringsliv, föreningar och medborgare i ett gemensamt arbete för att finna
former för att skapa en ettraktiv kommun i det långa perspektivet. I det
arbetet är marknadsföring och självbilden viktiga inslag men att det
överordnade fokus ska ligga i att skapa en attraktiv boendekommun.
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4. Övriga frågor
Stefan Andersson önskade en notering att valet av sammanträdeslokal
(Roten) inte var ändamålsenlig för en så stor grupp som TSB. Mötet
enadades om att vara uppmärksam på frågan och att följa upp detta
under våren. Det kan finnas anledning att välja annan lokal vid de
tillfällen som hela gruppen måste vara samlad.

5. Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett trevligt och intressant möte.
Mötet avslutades 20.45.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnstöm
sekreterare

