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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)
Bedrija Halilovic (S)
Eva Wigren (S)
Ida Andersson (C)
Christoffer Övén (SD)

Ersättare
Emil Fennstam (SD)
Elizabeth Hägg (M)
Jan Nilsson (FP)
Kerstin Nordstedt (S)
Christian Borg (S)
Lars-Göran Svensson (C)

Ej närvarande ledamöter
Gösta Nilsson (FP)
Claes Malmberg (M)

Ej närvarande ersättare
Cathrin Svensson (C)
Erik Vigre (M)
Afrim Goxhuli (S)

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
Åsa Ratcovich
Tid för sammanträdet: 18.30 – 20.45
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1. Upprop
Jan Nilsson (FP) tjänstgör för Gösta Nilsson (FP)
Elizabeth Hägg (M) tjänstgör för Claes Malmberg (M)

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Föregående mötesd minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkänns

4. Beredningens uppdrag om Näringslivspolitisk strategi
Ett förslag till redovisning diskuterades förutsättningslöst.
Flera aspekter framkom som alternativ och en analys av uppdraget
diskuterades.
Ett antal viktiga aspekter framkom under diskussionen, bl a;
•

Tidsplan och samordning med andra beredningar måste behandlas
för att kunna genomföra medborgardialog

•

Boende, infrastruktur och humana nätverk är viktiga för näringslivet
i kommunen

Avslutningsvis enades beredningen att genomföra en avrapportering av
uppdraget som en delrapport till fullmäktige. Beredningen skall genomföra
en ”dialog” med fullmäktiges ledamöter om sitt resultat och
ställningstagande så här långt. En sådan lösning innebär att beredningens
material inte behöver beredas av kommunstyrelsen för att kunna behandlas i
fullmäktige.
Skrivningen skall kompletteras med källhänvisningar och förtydligande när
det gäller faktaunderlaget. I övrigt är det beredningens uppfattning att en bra
kommun för boende är lika med en gynnsam situation för kommunens
näringsliv.
Plan
Den 26/3 har kommunfullmäktige sitt ordinarie möte.
Tillväxt och samhällbyggnadsberedningen planerar då att göra en
delredovisning av sitt uppdrag om Näringslivspolitisk strategi.
Inför beredningen förbereder Ann Pettersson, Fredrik Jönsson, Bedria
Halilovich och Elizabeth Hägg inledande inlägg för att skapa goda
förutsättningar för debatten i fullmäktige.
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Övriga ledamöter som vill yttra sig för beredningens räkning anmäler detta
till Thomas Arnström för att Kf´s ordförande skall kulla förbereda debatten.
En särskild inbjudan till fullmäktigemötet kommer att skickas ut.
Den 18/4 skall beredningens förslag till skrivelse vara klart för att kunna tas
upp på dagordningen samt utskicket till fullmäktige.

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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

7. Nästa möte
Nästa möte hålles 11 april kl 18.30 med förmöte i respektive grupp kl 18.00
Mötet avslutades 21.00.

Ann Pettersson
ordförande

Thomas Arnstöm
sekreterare

