Välfärdsutskottet

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

1(4)

Kommunhuset kl 16.00 – 16.20
Charlotte Wachtmeister (M)
Bo Håkansson (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)
Torsten Vigre (M) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Margareta Sandberg Jönsson, chef Allmänkultur och Biblioteket
Lars Wästberg, produktionschef

Utses att justera

Torsten Vigre

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration 2009-10-19
Paragrafer

Sekreterare

Lars Wästberg

Ordförande

Charlotte Wachtmeister

Justerande

Torsten Vigre
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunförvaltningen
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Karolina Larsson
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§ 25

Utseende av justerare och fastställande av dagordning
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Torsten Vigre utses att justera protokollet.
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§ 26

Dnr: 476-2009

Val av kulturpristagare 2009
Sammanfattning
Svalövs kommuns kulturpris utdelas årligen som belöning för värdefulla och
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och
folkbildningens områden till exempel inom musik, teater, dans, litteratur,
bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd,
kulturpedagogik eller annat jämförbart område.
Kulturpristagare ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun, eller ha annan
särskild långvarig anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas.
Nominerade kulturpristagare bifogas till välfärdsutskottet för beslut.
Det noteras att majoriteten har kommit överens om att beslut om kulturpristagare
2009 fattas av välfärdsutskottet eftersom kultur- och utbildningsnämnden
upphörde 2009-06-30. Nytt reglemente för utdelning av Svalövs kommuns
kulturpris är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige.
Ärendet Val av kulturpristagare 2009 behandlades på välfärdsutskottets
sammanträde 2009-10-14 § 19. Efter sammanträdet framkom att nomineringen av
Sven Åke Nilsson av misstag inte fanns med i beslutsunderlaget som
presenterades för utskottet. Ärendet tas därför upp till behandling igen.
Förslag till Kulturpristagare i Svalövs kommun 2009:
Sven Åke Nilsson, Svalöv
Sven Åke Nilsson förestår Brandkårsmuseet i Svalöv och har gjort så sedan
museets tillkomst 1980. Sven Åke Nilsson har varit eldsjälen både när det gäller
att samla in och ställa i ordning samlingen och detta helt ideellt.
Brandkårsmuseets fina samling visas för elever från förskolan och uppåt samt för
pensionärsföreningar och andra intresserade under Sven Åke Nilssons kunniga
ledning.
Andy Romanik, Röstånga
Andy Romanik för sina insatser för en levande landsbygd med kulturell
storstadskänsla i Röstånga. Stationshuset i Röstånga erbjuder ett rikt kulturliv i en
restaurangmiljö med gott rykte utanför kommungränserna.
Spelmanspojkarna, Teckomatorp
Spelmanspojkarna från Teckomatorp, som med sina caféprogram i Teckomatorps
Folkets Hus under fyra söndagseftermiddagar om året bjuder ca 180-200 personer
varje gång på underhållning med allsång, spelning och vitsar. Spelmanspojkarna
ordnar danskvällar två gånger om året, även detta arrangemang är mycket
uppskattat.
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Lonny Steen, Teckomatorp
Lonny Steen för en uthållig kulturgärning, som sträcker sig över flera decennier.
Verksamheten omfattar olika konsthantverk men framförallt sömnad och
silversmide. Lonny har med stor glädje och entusiasm spridit sina kunskaper till
kommunens skolbarn, vuxna och pensionärer. Devisen ”gör konsten tillgänglig
för alla” har genom Lonnys försorg blivit verklighet i vår kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Margareta Sandberg Jönsson, chef Allmänkultur och
Biblioteket, daterad 2009-10-15
Nomineringsunderlag
Lista på tidigare pristagare från 2000.
Reglemente för utdelning av Svalövs kommuns kulturpris
Välfärdsutskottets beslut
•

Spelmanspojkarna i Teckomatorp tilldelas kulturpriset 2009.

Expediering:
Samtliga nominerade och nominerande
Kommunförvaltningen Kultur & Utbildning (MAJN)
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