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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2010-05-17
Närvarande
Ledamöter
Stefan Andersson (S) ordf
Håkan Andersson (C) v. ordf
Elizabeth Hägg (M)
Bedrija Halilovic (S)
Maria Lund (C)
Ann Pettersson (M)
Eva Wigren (S)
Arne Nordqvist
Paul Miller
Ej närvarande ledamöter
Paul Miller (MP)

Ersättare
Henning Laurssen (S)
Jan I M Gustavsson (S)
Gösta Nilsson (FP)

Ej närvarande ersättare
Erik Vigre (M)
Arton Ajvazi (S)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Jörgen Lindelöf (M)
Olof Röstin (M)
Jörgen Lindell (KD)

Övriga
Bengt Lindvall
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.35

1. Upprop
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2. Dagordning och föregående protokoll
Utsänd dagordning godkändes, inga synpunkter eller frågor på föregående
protokoll.
Tillägg i dagordningen utgör en informationspunkt om reviderad handbok
för medborgardialog.

3. Avgränsning av uppdraget rörande Företagspolicy och
handlingsprogram för näringslivsverksamheten
Följande bakgrundsmaterial lämnades ut:
•

Svalövs kommuns författningssamling KFS 2002:3

•

Förslag till näringspolitisk strategi för Svalövs kommun, daterad
2001-11-27.

•

Motion från Centerpartiet, daterad 2009-01-11

•

Svar på motion, daterad 2009-06-30

•

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-08-31 (§ 102)

•

Handlingsplan för näringslivsarbetet 2010, daterad 2010-01-28

En diskussion följde och man konstaterade att uppdraget i första hand och
framför all är att revidera §§ 6 och 7 i Svalövs kommuns författningssamling KFS 2002:3.

4. Planering av medborgardialog rörande Företagspolicy
och handlingsplan för näringslivsverksamheten
- Urval av företag
- Utformning av frågor
Diskussionen under denna punkt kan sammanfattas med att vi
•

måste ha en idé om vilka företag vi vill ha hit och hur vi vill att de
företag som redan finns skall utvecklas.

•

vill vara en ”grön” kommun med små företag inom tjänstsektorn och
e-handel

•

skall verka för ökad kommunal samverkan

•

skall marknadsföra Svalöv som en kommun med billigt boende och
Söderåsen som livsstilsboende och turism

Beslut fattades om att, med detta för ögonen, revidera nu gällande
företagspolicy. Företagareföreningarna i orterna skall besökas och
intervjuas.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

3 (3)
Till nästa möte skall beredningens ledamöter läsa det material enligt
punkten 3 ovan delats ut och komma med förslag till frågor . För att hinna
sammanställa frågorna skall dessa lämnas till Thomas Arnström senast 31/5.

5. Övriga frågor
En reviderad handbok för medborgardialog delades ut.

6. Mötet avslutas.

Stefan Andersson
ordförande

Bengt Lindvall

