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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2011-02-07
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf,
Stefan Andersson (S)
Gösta Nilsson (FP)
Bedrija Halilovic (S)
Eva Wigren (S)
Claes Malmberg (M)
Ida Andersson (C)

Ersättare
Emil Fennstam (SD)
Elizabeth Hägg (M)
Jan Nilsson (FP)
Kerstin Nordstedt (S)
Erik Vigre (M)
Lars-Göran Svensson (C)
Afrim Goxhuli (S)

Ej närvarande ledamöter
Christoffer Övén (SD)

Ej närvarande ersättare
Christian Borg (S)
Cathrin Svensson (C)

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

Ej närvarande insysnplats
Fingal Morén (KD)
Paul Miller (MP)
Ola Caesar (V)

Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.45
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1. Upprop
Emil Fennstam (SD) tjänstgör för Christoffer Övén (SD)

2. Information
Kommunens kvalitet i korthet
Kerstin Lingebrant redogorde för projektet kommunens kvalitet i korthet där
ett flertal parametrar studerats och där Svalövs kommun direkt kan jämföras
med ca 120 andra kommuner i Sverige.
Presentationen skedde gemensamt med Välfärdsberedningen.
Metoder för medborgardialog
Med utgångspunkt från ”Handboken” för medborgardialog redogjorde
Sussanna Ahlberg för erfarenheter och teorier kring metoder för
medborgardialog. Kommunen har deltagit i ett nätverk med kommuner i
Sverige som bedriver medborgardialog så en återkoppling av erfarenheter
har ett större underlag än de insatser som skett i Svalöv.
Viktiga ledord för medborgardialog är:
• Långsiktighet
• Återkoppling
• Träna
• Vara aktiv

3. Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.

4. Återkoppling till informationspunkten
De inlednade informationspunkterna diskuterades i relation till
beredningarnas uppdrag. Säskilt resultatet från projektet kommunens
kvalitet i korthet väckte en del tankar. Vad betyder det t ex att endast 50%
av de tillfrågade tycket att kommunen är attraktiv att bo i, Borde det inte
vara nära 100%?
Beredningen enades om att denna utredning innehåller en mångfald av
intressanta uppslag att bearbeta och att frågan om en attraktiv
boendekommun är synnerligen angelägen för Svalövs kommun.

5. Arbete med beredningens uppdrag
Beredningen har i flera omgångar arbetat med kommunens
näringslivsstrategi. Under särskilt de senaste mötena har det blivit mera
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tydligt att frågan om en attraktiv boendekommun blir allt mer avgörande
även i ett näringslivsperspektiv.
Beredningen anser att det är angeläget att revidera den befintliga strategin
och arbeta utifrån ett mera regionalt perspektiv i en ny version.
Ordförande presenterade därför ett förslag till fortsatt hantering av uppdraget
på så sätt att beredningen ger fullmäktige förslaget att revidera den
näringslivspolitiska strategin med ett antal tydliga inriktningar samt att
beredningen begär ett nytt uppdrag med inriktiningen att, genom
medborgardialog, finna inriktningen till en attraktiv boendekommun.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7. Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett trevligt och intressant möte.

8. Nästa möte
Nästa möte hålles 7 mars kl 18.30 med förmöte i respektive grupp kl 18.00

9. Mötet avslutades 21.00.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnstöm
sekreterare

