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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2010-08-09
Närvarande
Ledamöter
Stefan Andersson (S) ordf
Håkan Andersson (C) v. ordf,
Maria Lund (C)
Elizabeth Hägg (M)
Ann Pettersson (M)

Ersättare
Henning Laursen (S)
Arne Nordqvist (C)
Olof Röstin (M)
Jörgen Lindell (Kd)
Knud Nörrelökke (V) insynsplats

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist (SD)
Bedrija Halilovic (S)
Paul Miller (Mp)
Eva Wigren (S)

Ej närvarande ersättare
Jan I M Gustavsson (S)
Arton Ajvazi (S)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Erik Vigre (M)

Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 17.00 – 18.30
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1. Upprop
•

Henning Laursen (S) tjänstgör för Bedria Halilovic (S)
Arne Nordqvist (C) tjänstgör för Eva Rosqvist (SD)
Jörgen Lindell (KD) tjänstgör för Paul Miller (MP)
Olof Röstin (M) tjänstgör för Eva Wigren (S)

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkänns med ändringen att punkt 4 behandlas före
punkt 3.

3. Handlingsplan för näringslivsarbetet och företagspolicy
Uppföljning av medborgardialog
Ledamöterna i beredningen redovisade resultatet av medborgardialog enligt
förslaget från tidigare möte. Det kunde konstateras att det inte varit möjligt
att kalla samman till möten under sommarperioden. Problemet med tidigare
beslutat uppläg bestod inte enbart i att det var semestertider utan också att
företagarföreningarna eller motsvarande, på orterna, var mer eller mindre
aktiva. I vissa fall var de att betrakta som nedlagda.
Efter diskussion enades beredningen om att angripa frågan på annat sätt.
Uppdelning av intervjuer föreslogs ske efter segment motsvarande
tjänsteföretag, jordbruksföretag, konsultföretag, tillverkningsföretag,
handelsföretag, besöksnäring, konst/konsthantverk och övriga
hantverksföretag.
Beredningen konstaterade också att det var särskilt intressant att får
synpunkter från en- eller fåmansföretag, eftersom dessa har så stor
representation i kommunen.
Thomas Arnström tar fram listor på företag, uppdelade i dessa segment, med
kontaktuppgifter.
Olof Röstin bearbetar det tidigare framtagna missivet så att det är anpassat
till denna ordning.
Ett utskick görs snarast till utvalda företag.
Därefter tar respektive ledamot i beredningen kontakt med ca fem företag
vardera. Resultatet redovisas vid nästkommande beredning.
Fördelning av brancher mellan beredningens ledamöter:
Erik Vigre
Anne Pettersson
Olof Röstin
Maria Lund
Elizabeth Hägg
Arne Nordqvist

Jordbruksföretag
Tjänsteföretag
Konsultföretag
Besöksnäring
IT-företag
Tillverkningsföretag
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Bedria Halilovic
Jörgen Lindell
Eva Wigren
Henning Laursen

Handelsföretag
Konst/Konsthatverk
Livsmedelsföretag
Hantverksföretag

Detta skalla ses som en inriktning och som en effekt av mötet kompletterat
med förslag från ordförande. De som vill kan samarbeta eller göra andra
urval än de som är föreslagna. Utgångspunkten är att var och en i
beredningen kontaktar ca 5 företag. De som inte har fått en branch tilldelad
väljer själva vilka kontakter som skall tas.
Ordförande och vice ordförande kontaktar organisationer.
Vid utvärdering av denna omgång kan det övervägas om andra insatser
behövs, exempelvis ”frukostmöte” eller liknande.

4. Uppsummering av medborgardialog; GC-vägar
Rapporten från medborgardialogen om gång- och cykelvägar har skickats ut
för information till partier och andra berörda för information och eventuella
synpunkter.
Inga ytterligare synpunkter har inkommit och beredningen beslutade att
rapporten, efter mindre bearbetning, skall överlämnas till kommunens
fullmäktige med förslag till beslut om vidare hantering av frågan.
Tillväxt- och Samhällsbyggnadsberedningen beslutar att:
Rekommendera Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen uppdraget
att;
ta fram en reviderad Gång- och cylevägsplan för Svalövs kommun med
inriktning att;
så långt möjligt använda befintliga vägsträckningar för att knyta samman ett
GC-nät i kommunen och synkronisera med insatser i angränsande
kommuner,
Prioritera en förbättrad trafiksäkerhet i utsatta partier och där bra GCalternativ saknas,
Ta fram en ”Cykelkarta”, i dialog med skola, ungdomar och föreningar, för
att marknadsföra kommunens goda förutsättningar och möjligheter, att på
cykel, uppleva Svalövs kommun.

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor
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6. Mötet avslutas.
Sammanträdet pågick till 18.30

Stefan Andersson
ordförande

Thomas Arnstöm

