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Minnesanteckningar från möte med Beredningen
För Kommunalt Kulturprogram
Torsdagen den 15 september 2011, 18.30-20.15

Närvarande:
Margareta Mörck Åström (FP), ordf.
Kristina Backe ©
Claes Hallberg (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Stig Olsson (SD)
Jenny Wenhammar (MP)
Tove Lorentz (V)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Lars Wästberg (chef välfärdsproduktion)
Siri Sjögren (rektor Svalövs Kulturskola)
Margareta Sandberg Jönsson (bibliotekschef) sekr.

Ordföranden hälsar välkommen till det andra mötet i den tillfälliga beredningen
med uppdraget att ta fram ett förslag till kulturprogram för kommunen.
Margareta SJ sekreterare för dagens möte.
Dagordningen justeras enligt ”ny dagordning”.
Justeringen innebär att informationen om Magasinet flyttas till nästa möte.
Ordförandens förslag:
Gunnar Bengtssons information om Magasinet äger rum
den 12 oktober kl. 18.00.
Diskussion om Magasinet och två ståndpunkter framkom:
Det är viktigt att Magasinet diskuteras inom Beredningen.
KB : Kulturarvet viktigt och till detta hör Magasinet.
JW : Många ungdomar och barn är engagerade i Magasinet – det hör till uppdraget.
PW : Vill ha ett fokus som mer samanfaller med uppdraget – vill ej lägga energi på
Magasinet.
CH : Vi låser diskussionen till en ”Fastighet” =Magasinet - ej bra!
CW : Låt oss koncentrera oss på uppdraget ej på Magasinet som ska rivas våren
2012.
Den nya Dagordningen godkändes.
Genomgång av Minnesanteckningarna från mötet den 24 augusti 2011.
Minnesanteckningarna godkändes utan kommentarer.
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Mål för kulturprogrammet .
Justeringar från första mötet markerades med RÖTT. Utdelat vid mötet.
Ordföranden påpekar att ”Målen” måste ”hänga ihop” med den Regional
Kulturplanens mål.
Tillägg: Kulturella näringar som också bör utvecklas samt
Attraktiv arkitektur och Samhällsplanering där hänsyn tas till naturen.
Ordföranden påpekade också kulturens betydelse för Folkhälsan. Kultur på recept är
ett lyckat projekt för att få personer tillbaka i arbetslivet efter lång sjukskrivning.
Ordföranden påpekade också att ”orden/uttrycken”i kommunens Måldokument inte
behöver vara de samma som i Regionens Kulturplan.
Reviderat dokument med MÅLEN skickas ut till nästa möte.
Arbetsmetoder (medborgarperspektivet och vem ska man samarbeta med)
CH: Visade bilder på hur en Medborgardialog bör gå till. Bilderna är översända till
samtliga inom beredningen.
Bildspelet väckte många frågeställningar:
JW: Viktigt att få med är ÖPPENHET-BALANS –SYFTE med en
Medborgardialog.
Ordföranden: Medborgardialog är naturlig del när beredningens möten med olika
föreningar, studieförbund osv.
CH: Mycket viktigt att ställa frågor till olika aktörer men medborgarna måste få säga
vad de tycker.
JW: Föreslår öppna möten på t.ex. . Kulturskolan.
PW: Vad är vårt uppdrag? Vi måste ta med oss det ”folk” säger.
”Öppet” för medborgarna att vara med (med åsikter) när vi träffar:
- Föreningar
- Studieförbund
- Bibliotek
- Kulturutövare/Arrangörer
- Kulturskola
- Kulturhuset
- Fridhems folkhögskola
- Gallerier
- Svenska Kyrkan

Många frågor kring HUR man når ut till alla med sin Medborgardialog.
Ordföranden vill gärna ha ”Vilda idéer” dvs. Hur kan beredningen göra detta på ett
annorlunda sätt?
Idéer som togs upp var:
Fokusgrupper
”Bussas” runt i kommunen för att få se de olika kulturyttringarna i hela kommunen.
Internet via hemsidan/Lokaltidningen
Facebook
Twitter
Bloggar
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Annonsera i pressen
Framför allt STÄLLA RÄTT FRÅGOR och ha ARRANGEMANG kring frågorna
och lyssna mycket!
Beredningen var enig om att all medborgardialog grundar sig på att:
SYFTET MÅSTE FRAMGÅ KLART och TYDLIGT när man har dialogen med
medborgarna.
Ordföranden avslutade mötet med att utdela en hemläxa där ordförande vill ha in
svaren via sin e-post.
LÄXA: HUR ska upplägget se ut vid medborgardialogen?
och
SYFTET = vad vill vi (beredningen) ha ut av detta?

Mötet avslutades med att ordföranden tackade för ett bra möte och påminde om nästa
möte den 12 oktober där ordförande i Svalövlokaler Gunnar Bengtsson, inleder med
att informera om Magasinet i Svalöv kl. 18.00.

Margareta Sandberg Jönsson
Sekreterare

Margareta Mörck Åström
Ordförande
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