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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2010-11-15
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf,
Gösta Nilsson (FP)
Eva Wigren (S)
Ida Andersson (C)
Bedria Halilovic (S)
Christoffer Övén (SD)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Niclas Selberg (M)
Erik Vigre (M)
Kerstin Nordstedt (Fp)
Emil Fennstam (SD)
Christian Borg (S)
Lars-Göran Svensson (V)

Ej närvarande ledamöter
Claes Malmberg (M)
Stefan Andersson (S)

Ej närvarande ersättare
Cathrin Svensson (S)
Afrim Goxhuli (S)

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

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

Övriga
Åsa Ratcovich
Tommy Samuelsson
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.30
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1. Upprop
•

Kerstin Nordstedt (S) tjänstgör för Stefan Andersson (S)
Elizabeth Hägg (M) tjänstgör för Claes Malmberg (M)

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.

3. Information om genomfört arbete i beredningen
Thomas Arnström informerade om den verksamhet som TSB bedrivit under
ca ett år och de resultat som presenterats så här långt. En kort video med
reflektionen från deltagande i Svalövs medborgardialog visades för
beredningen.
Åsa Ratcovich redogjorde för kommunens politiska och
tjänstemannaorganisation samt det sammanhang som beredningen verkar i.
Ytterligare information utvecklades i ett samtal där hela beredningen bidrog
till frågeställningar och klargöranden.
Erfarenheter från kommunen och andra kommuner visar att det är avgörande
för et gott resultat att välja rätt form av dialog vid olika tillfällen och med
olika målgrupper. Vi ska också vara öppna för att använda ny teknik i
kombination med mera traditionella metoder. Under första kvartalet 2011
kommer beredningen att få utbildning/information i hur onlinekommunikation kan utformas.

4. Svalöv kommuns miljöpris
Ordförande redogjorde för förutsättningar kring kommunens miljöpris samt
det förslag som inkommit gällande Torpets förskola i Teckomatorp.
Torpets förskola har erhållit Grön flagg från stiftelsen Håll Sverige rent.
Grön flagg är ett av Sveriges största miljönätverk för förskolor och skolor
som arbetar med miljö och hållbar utveckling. Torpets förskola har erhållit
Grön flagg för sitt framgångsrika miljöarbete med barnen. Förskolan har
arbetat efter fyra mål:
1. Barnen ska röra sig varje dag.
2. Barnen ska vara snälla och hjälpsamma mot varandra.
3. Barnen uppmuntras att äta mycket frukt och grönsaker.
4. Barnen sorterar sina mjölkkartonger och lämnar dem till återvinning.
Utdelning av priset kommer att ske på fullmäktiges möte 2010-12-20.
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Beslut
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i Svalövs kommun föreslår
kommunfullmäktige att tilldela Torpets förskola i Teckomatorp kommunens
miljöpris 2010.
Motiveringen till utmärkelsen är att förskolan arbetar aktivt med
miljöarbete för barnen. Positivt är att förskolan även arbetar med utveckling
av barnens hälsa och relationer.

5. Val av representanter till Rådet för brottsförebyggandeoch folkhälsoarbete
Förslag på ledamot och ersättare lämnas vid nästa möte i beredningen, den 6
december, för beslut.

6. Val av representanter till Rådet för funktionshindrade
och pensionärer
Förslag på ledamot och ersättare lämnas vid nästa möte i beredningen, den 6
december, för beslut.

7. Planering av beredningens arbete
Efter en introduktion genomfördes ett kort grupparbete med utgångspunkt i
Tillväxtprogrammen för respektive ort.
Vid redovisningen gjordes ett antal generella reflexioner av betydelse för det
kommande arbetet.
Tillväxtprogrammen kan vara en utgångspunkt för en utvecklingsdialog med
allmänheten men tillväxtprogrammen täcker bara ”halva kommunen”.
Landsbygden är ett viktigt inslag i kommunens karaktär och ett viktigt
särdrag att utveckla.
Identifiera orternas särdrag i första hand och låt olikheterna bilda helheten
och styrkan.
Undvik att hamna i särintressenas garn men ändå tillåta en bredd i dialogen
genom att försöka nå olika intressegrupper och möta dessa på sin egen
arena.
Kågeröd
En uppdatering av Tillväxtprogrammet behövs. Det har hänt mycket och det
finns potential. Boendet kan vara en viktig fråga, bl a finns ett påtagligt
behov av marklägenheter för att möjliggöra ett generationsskifte.
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Teckomatorp
Tillväxtprogrammet behöver revideras. De stora frågorna med torget,
Karlsgatan, järnvägsövergång, etc. kommer ovillkorligen upp men före ett
genomförande bör vi lyssna till medborgarnas syn i frågorna.
Billeberga/Tågarp
Revidering behövs. Tidsplan bör beskrivas. Informationen behöver
omarbetas och anpassas till målgrupper. Beredningen kan hjälpa till vid
utformning av information.
Svalöv
Tre huvudprinciper fördes fram.
•

Identifiera behovet

•

Koppla till intressegrupper

•

Olika typer av dialog

8. Mötestider
Mötestider för kommande möten redovisas vid nästa möte.

9. Övriga frågor
-

10. Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett trevligt och intressant möte med den nya
beredningen. Mötet avslutades 20.30.
Nästa möte hålls 2010-12-06 kl 18.30 i fullmäktigesalen, Svalövs
kommun.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnstöm
sekreterare

