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Minnesanteckningar från möte med Beredningen
för Kommunalt Kulturprogram
onsdag den 24 augusti 2011, 17.00 – 19.45.

Närvarande:
Margareta Mörck Åström (FP), ordf
Kristina Backe (C)
Claes Hallberg (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Stig Olsson (SD)
Jenny A Wenhammar (MP)
Tove Lorentz (V)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Siv Duvling, ers (S)
Lars Wästberg (chef välfärdsproduktion)
Siri Sjögren (rektor Svalövs Kulturskola)
Annelien van der Tang Eliasson (bibliotekarie) sekr
¤ Ordföranden hälsar välkommen till det första mötet i den första tillfälliga beredning, som
tillsatts i kommunen, och som har som uppdrag att skriva ett förslag till kulturprogram för
kommunen.
Ordf. uttrycker förhoppningen om att ledamöterna tillsammans ska göra ett gott arbete och
fullfölja uppdraget från KF.

¤ Ledamöterna presenterar sig och sina egna samt sitt partis visioner för kulturlivet i
kommunen.
Samtliga ledamöter anser att en utveckling av kulturlivet i Svalövs kommun är nödvändig
och att detta är ett gemensamt ansvar för alla partier. Ett aktivt kulturliv är ett av
villkoren för ett demokratiskt samhälle. Att skriva ett kulturprogram anses som ett
första steg.
Det är viktigt att kommunen erbjuder ett brett utbud av olika kulturyttringar, där alla invånare
kan delta. Vid utveckling av kulturlivet ska även hänsyn tas till kulturarbetarna i kommunen.
Man kan till exempel tänka sig att lokala konstnärer prioriteras vid utsmyckning av kommunala
byggnader. Gatukonst är också del av kommunens kultur. En öppen och fri attityd mot olika
slags kultur är nödvändigt för ett blomstrande kulturliv.
Flera ledamöter påpekar den stora betydelsen av lokaler för konstutövare i kommunen. Det
framföres att Magasinet i Svalöv är en fantastisk byggnad, i vilken skulle kunna etableras
kulturverksamhet för både kulturutövare och kulturkonsumenter. En sådan plats skulle så frön
för många spännande möten mellan utövare och kulturkonsumenter, men även mellan olika
konstnärer.
¤ Beredningens uppdrag: Det är enighet kring att beredningens uppdrag är att skriva ett
kulturprogram (och inte -plan) som får varaktighet för flera år. Kulturprogrammet ska fungera
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som en vision med målsättningar och ange färdriktning, som sedan konkretiseras varje år i en
kulturplan.
Genomgång av uppdraget från KF sker. Med referens till FN’s barnkonvention, är det speciellt
viktigt att ”prioritera kulturinsatser för barn och ungdomar”. Likaså ska beredningen ”prioritera
förslag till insatser och åtgärder i kulturprogrammet” innan förslaget lämnas till KF.
Efter ett samtal kring begreppet ”kultur” beslöt beredningen att vara enig om att i
kulturprogrammet menas: konstdisciplinerna och kulturarvet.
Diskussion följde kring ordf.:s förslag till mål för kommunens kulturverksamhet. Fortsatt
diskussion förväntas nästa möte.
Förslag till formulering av: mål i kulturprogrammet:
Att utveckla ett varierat och mångsidigt kulturliv, i vilket alla invånare kan delta oavsett
ålder och intressen, och som erbjuder upplevelser som berikar.
Att genom ett aktivt kulturliv ge invånare en identitet och en stolthet över att bo i
Svalövs kommun.
Att utveckla ett kulturliv som har sin grund i kommunens förutsättningar, historia och
traditioner.
Att skapa en gynnsam miljö för konstnärer, dvs alla kulturskapande invånare, bosatta i
Svalövs kommun.

Synpunkter:
-

Målen ska anpassas. Det ska tas hänsyn till
Konstnärer utifrån – internationella konstnärer
Invandrare med sin kultur
Gallerister, kulturarbetare (inkl. Fridhem, Kulturhuset)
Samarbetspartner även utanför kommunen.

Vid utveckling av kulturlivet i Svalöv ska det finnas medvetenhet om våra historiska (bl a
jordbruks)traditioner. Samtidigt måste nya traditioner och former uppmuntras.

¤ Annelien van der Tang Eliasson presenterar pågående och planerad kulturverksamhet i
kommunen i dag.
Beredningen konstaterar,att med hänsyn till att den kommunala ekonomiska insatsen är relativt
liten, är verksamheten (särskilt för barn och ungdom) förvånansvärt välutvecklad. Problemet är
att den är till stor del uppbyggd av bidrag utifrån.

¤ Kommande möten i Beredningen för Kommunalt Kulturprogram
Mötesdagar: 15 september, 12 oktober och 10 november. Alla: kl.18.30 – ca 20.30.
Inför nästa möte får alla i uppgift att fundera kring innehållet i kulturprogrammet.
Powerpoint-presentationerna distribueras samt Kulturpolitiskt program för Skåne och Regional
Kulturplan för Skåne.

Annelien van der Tang Eliasson
Sekreterare

Margareta Mörck Åström
Ordförande
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