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KALLELSE 
 
Tid:  17:00 
Plats:  Björnekullasalen, kommunhuset 
Datum:  2021-06-08 
 
 
Kommunfullmäktiges Samhällsberedning 
Samhällsberedningens sammanträden är tillsvidare stänga för allmänheten 
på grund av coronaviruset. 
 
 
DAGORDNING 
 

1. Val av justerare 
2. Godkännande av dagordning 
3. Information från fältsekreterare 
4. Datum och innehåll för medborgardialog 
5. Information från förvaltningen 
6. Övriga ärenden 

 
Martina Engberg   Linda Tholén 
Ordförande    Sekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 

 
Samhällsberedningens 
ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga N

är
va

ro
 

Ledamöter Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Martina Engberg (S) 

Vakant (SD) 
Camilla Olsson (M) 

Hans Sundström (KD) 
Gunilla Pellinen (V) 

Mina Kandi (C) 
Tobias Borg (L) 

 NÄRVAROLISTA 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 

KfSb § 

Val av justerare 

Samhällsberedningens beslut 
Gunilla Pellinen (V) utses att justera dagens protokoll. 

Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 
 

KfSb §  
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att dagordningen godkänns. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Samhällsberedningens beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 
 

KfSb §  
 
Datum och innehåll för medborgardialog  
 
Sammanfattning 
I september månad 2020 beslutades att samhällsberedningen skulle hålla en 
medborgardialog på demokratitemat som skulle hållas i början av november 
2020. En medborgardialog anses vara ett bra sätt att nå ut till 
kommuninvånarna.  
 

På grund av pandemin kunde ingen dialog föras. På sammanträdet i april 
beslutade samhällsberedningen att planera för en ny medborgardialog i juni 
månad men då alla inte är fullvaccinerade än senarelades denna till hösten. 
När samhällsberedningen träffades i maj beslutades att ledamöterna skulle 
återkomma med förslag på datum i juni månad. Ordförande har föreslagit 
följande datum för medborgardialoger:  

Tisdag 14/9 kl 15-17  

Onsdag 15/9 kl 15-17 

Tors 16/9 kl 15-17 

Tis 21/9 kl 15-17 

Tors 23/9 kl 15-17 

Samhällsberedningen behöver även diskutera vart medborgardialogen ska 
hållas, om det ska bjudas på någon fika och annat logistiskt inför 
medborgardialogen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Samhällsberedningen 2021-05-11 § 16 
 
Samhällsberedningens beslut 
Att  
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-11 
 

KfSb § 16 
 
Planering inför medborgardialog i juni 
 
Sammanfattning 
I september månad 2020 beslutades att samhällsberedningen skulle hålla en 
medborgardialog på demokratitemat som skulle hållas i början av november 
2020. En medborgardialog anses vara ett bra sätt att nå ut till 
kommuninvånarna.  
 
På grund av pandemin kunde ingen dialog föras. På förra sammanträdet 
beslutade samhällsberedningen att planera för en ny medborgardialog i juni 
månad. Samhällsberedningen får diskutera vart medborgardialogen ska 
hållas, om det ska bjudas på någon fika och annat logistiskt inför 
medborgardialogen. 
 
På grund av att pandemin fortfarande pågår och alla inte har blivit 
vaccinerade än så diskuterar samhällsberedningen om medborgardialogen 
ska senareläggas till september månad istället när flera personer har blivit 
vaccinerade. 
 
Kanslichefen informerar om att trygghetsmätningen fortsatt visar en stor 
otrygghet i Hyllinge. Det finns också problem med nedskräpningen i 
Hyllinge. Medborgardialogens frågor bör anpassas efter de ”ortsspecifika” 
problemen som har visat sig i trygghetsmätningen och ledamöterna bör förse 
kommuninvånarna med information som gäller den specifika ortsdelen som 
man befinner sig i vid de aktuella tillfället. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Samhällsberedningen 2021-03-09 § 12 
Förslag på frågor till medborgardialog 
 
Samhällsberedningens beslut 
Att ledamöterna ska återkomma med förslag på tid och datum som 
medborgardialogen kan hållas, till kommande sammanträde i juni månad. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 
 

KfSb §  
 
Information från fältsekreteraren 
 
Sammanfattning 
Samhällsberedningen beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-09 att bjuda 
in fältsekreteraren för att lyssna in ungdomar inför den kommande 
medborgardialogen. I fältsekreterarens uppgift ligger att träffa många 
ungdomar i kommunen och denne kan därefter förse samhällsberedningen 
med information om vad ungdomar hittar på om kvällarna, vilket behov av 
stöd de behöver från kommunen och annat som har kommit till dennes 
kännedom. 
 
Fältsekreteraren är inbjuden till dagens sammanträde.  
 
Samhällsberedningens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras till: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 
 

KfSb §  
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning 
Merih Özbalci, kanslichef, informerar om följande: 
 
Samhällsberedningens beslut 
Noterar informationen. 
 
Expedieras till: 
Akten 
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