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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2011-04-11
Närvarande
Ledamöter
Ann Pettersson (M) ordf
Fredrik Jönsson (C) v. ordf
Stefan Andersson (S)
Bedrija Halilovic (S)
Gösta Nilsson (FP)
Ida Andersson (C)
Christoffer Övén (SD)

Ersättare
Elizabeth Hägg (M)
Christian Borg (S)
Jan Nilsson (FP)
Kerstin Nordstedt (S)

Ej närvarande ledamöter
Eva Wigren (S)
Claes Malmberg (M)

Ej närvarande ersättare
Cathrin Svensson (C)
Erik Vigre (M)
Afrim Goxhuli (S)
Emil Fennstam (SD)
Lars-Göran Svensson (C)

Insynsplatser
Jörgen Lindell (KD)
Tove Lorenz (V)

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

Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.45

Svalövs kommun, 268 80 Svalöv • Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00 • Fax 0418-47 50 26 • e-post info@svalov.se • www.svalov.se

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2 (4)

1. Upprop
Kerstin Nordstedt (S) tjänstgör för Eva Wigren (S)
Elizabeth Hägg (M) tjänstgör för Claes Malmberg (M)

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Föregående mötes minnesanteckningar
Datum för föregående minnesanteckningar skall vara 2011-03-07.
Felaktigt datum i rubriken.
I övrigt godkännes minneanteckningarna.

4. Beredningens uppdrag om Näringslivspolitisk strategi
En inledande återkoppling till redovisningen i fullmäktige gjordes.
Beredningen konstaterade, liksom många andra, att det var ett ovanligt
och mycket intressant fullmäktigemöte. Man var också enig om att det
inte var optimalt med redovisningar från två beredningar samtidigt –
vilket manar till att aktivt planera redovisningstillfällen i god tid.
Trots detta var redovisningen och den efterföljande debatten mycket
positiv och givande. Detta gällde båda beredningarnas redovisningar.
”Dialogen” med fullmäktige tolkades så att fullmäktige fann
beredningens slutsatser och förslag till inriktning som en klok
konsekvens av uppdraget vilket skulle innebära att beredningen skall
formulera om sin skrivelse till ett förslag till beslut och fortsatt
hantering.
Beredningen diskuterade därför formuleringarna i den behandlade
skrivelsen. Efter en lång diskussion enades man kring en omformulering
av punkt två där ordet ”till” byts mot ”som”.
Förslag till skrivning biläggs. (Bilaga 1)
Generellt bedömdes det också vara angeläget att uppdragen i
fortsättningen är välformulerade och tydliga liksom att det finn en
tidplan kopplad till varje uppdrag.

5. Klimatstrategiskt arbete i Svalövs kommun
Charlotte Lundberg redogjorde för det arbete som pågår i kommunen för
att förbättra kommunens position i klimatfrågan. Arbetet finansieras av
Energimyndigheten och innebär att kommunen skall genomföra en
nulägesinventering som skall vara utgångspunkt för att kunna bedöma
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förbättringar. Arbetet i övrigt är mycket omfattande och spänner sig över
direkt rådgivning till seminarier, utställningar, mässor och projekt.
Beredningen konstaterade att detta är en viktig del i kommunens arbete
för att bli en attraktiv boendekommun.

6. Svalöv som en attraktiv boendekommun
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har, i sin redovisning till
fullmäktige, begärt att får uppdraget att kartlägga vilka faktorer som är
viktig för att utveckla Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun. Fullmäktige har inte behandlat frågan ännu och än
mindre gett beredningen ett sådant uppdrag men indikationer från KF’s
presidium är sådana att det är rimligt att börja förbereda ett sådant
uppdrag.
Ordförande hade därför förberett ett antal frågeställningar av
övergripande karaktär som diskuterades.
Skall arbetet ske i grupper eller individuellt?
Beredningen var enig om att ett sådant arbete skall ske i grupper och att
det var mera intressant med tvärgrupper än geografiska grupper.
Uppdraget om en attraktiv boendekommun kan med fördel innefatta en
enkät online kombinerad med intervjuer. I detta sammanhang skall det
undersökas vilka förutsättningar som det finns, ekonomiskt, att köpa
tjänsten att formulera enkätfrågor och intervjufrågor samt möjligtvis
också analysen av materialet.
Intressant kunskap är också varför flyttar människor in/ut i olika orter?
Det bedömdes att mäklare har så pass intressant information att det
finns anledning att bjuda in dessa till beredningen för ett samtal om
viktiga faktorer och kommunens specifika karaktär.
I det fortsatta arbetet är också tillväxtprogrammen ett viktigt underlag
och även i viss mån ett utgångsläge. Det finns dock anledning att
bedöma nuvarande giltighet hos programmen och i första hand processa
ställningstaganden i programmen med allmänheten.
Samordningen med övriga beredningar är viktig i det fortsatta arbetet
och ordförande fick uppdraget att i första hand samordna beredningens
arbete med Välfärdsberedningen.

7. Övriga frågor
Stefan Andersson önskade ett förtydligande i reglerna för insynsplatser
och ersättningen i dessa fall.
Eftersom det inte finns valtekniskt samarbete innebär det att partierna
MP, V och KD har var sin insysnsplats i beredningen och att redpektive
ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare meddelas för att tjänstgöra
vid ordinaries frånvaro. Det är också endast en insynsplats per parti som
får ersättning vid tjänstgöring.

Ordförande påminde om den utbildning i medborgardialog som
anordnas den 5/5.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

4 (4)

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

9. Nästa möte
Nästa möte hålles 9 maj kl 18.30 med förmöte i respektive grupp kl 18.00
Mötet avslutades 21.00.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnstöm
sekreterare

