Datum

BILAGA (1)

2011-11-10

Närvarande:
Margareta Mörck Åström (FP), ordförande MMÅ
Stig Olsson (SD), SO
Claes Halberg (S), CH
Charlotte Wachtmeister (M), CW
Patrik Wilhelmsson (KD),PW
Kristina Backe (C),KB
Jenny Wenhammer (MP) JW
Tove Lorentz (V),TL
Siri Sjögren,
Annelien van der Tang Eliasson (sekr)

1 Öppnandet av mötet
MMÅ öppnar beredningens möte

2 Justering och godkännande av dagordning

MMÅ lägger till två punkter till dagordningen:
6. Nästa möte
7. Ovriga frågor
3 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (bilaga 1)

JW och SO påpekar att de lämnade förslag kring upplägget för medborgardialogen till
kulturberednings möte den 12 oktober. Detta noteras och möteshandlingar skickas vidare för
arkivering.
Lägesbeskrivning Skåne NW sedan 210
Margareta Sandberg Jönsson har skrivit en notis om detta som delas ut vid mötet.
Kultur för livet
MMA har kollat med Region Skåne att vi får använda” Kultur för Livet” som rubrik på vårt arbete
med Svalövs kulturprogram.
Skötselplan gröna ytor
CW informerar om att det finns en skötselplan för kommunens gröna ytor (från kruka,
grönområden, till och med naturreservat). Planen behöver uppdateras. Just nu pågår en
organisatorisk förändring hos Tillväxt och Samhällsbyggnad. De kommer att arbeta utifrån en
helhetssyn och mer resurser kommer att finnas för att omfatta alla ytor i kommunen. Efter
inventeringen kom nämligen fram att inte alla ytor fanns med i skötselplanen.
MMÅ påpekar att trädgård och miljö kommer att finnas med i våra mål i kulturprogrammet.
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Lokalinventering
Under mötet delas ut ”Inventering över lokaler i Svalövs kommun”, daterad 2006-11-01.Ate kollar
med Karolina Larsson om det finns en mer aktuell och utförlig inventering.
Förankring
MMÅ uppmanar alla att förankra vårt arbete hos vars och ens partiledamöter. Stark och enig vilja
hos politikerna att förbättra är en förutsättning för att vårt kulturprogram inte blir enbart en
skrivbordsprodukt.
Publicitet
I Landskronaposten publicerades en mycket positiv artikel om vårt arbete med ett kulturprogram.

4 Proceduren och planering dialog kulturutövare och brukare
”Den stora kulturdialogen”:
Annelien skickar ut adresslistan till ledamöterna på dem som inbjuds till Den stora kulturdialogen.
Alla kan då kolla om det finns fler som ska inbjudas. JW påpekar vikten av att bjuda in pristagare
till byggnadsvårdspris. Det är en grupp som betyder mycket för Svalövs livsmiljö.
Datum för Den stora kulturdialogen är lördag 11 februari mellan 10 – 13 eller torsdag kväll 9
februari mellan 18.30 – 21.30
Det finns möjlighet att välja (”jag kommer helst”) – majoritetens åsikt gäller.
MMÅ kollar upp hur mycket pengar det finns till Den stora kulturdialogen och uppföljningsmöten.
Det påpekas att Den stora kulturdialogen även ska vara en mötesplats, där de olika kulturutövare
träffar varandra.
MMÅ får i uppdrag att undersöka hur mycket Fridhem tar betalt för sina lokaler. Kommunhuset
kan vara ett alternativ. MMÅ kollar även att lokalerna är tillgängliga planerade datum.
Frågor som skickas ut till kulturutövare
JW påpekar att frågan 1 och 2 kan sammanfogas och att det måste finnas en fråga 10 med
utrymme för egna tankar och ideer.
CH är tveksamt om frågan 7 ”Vad förväntar du dig av kommunen ?”. Faran finns att frågan
betraktas som en önskelista. Frågan omformuleras till: ” Vilken roll ska kommunen spela? Har du
några idéer eller tips?”
KB tycker att det är bra om vi strukturerar Den stora kulturdialogen utifrån de svar vi har fått in på
frågorna. Det rekommenderas att vi presenterar resultaten av frågorna vid inledningen av Den
stora kulturdialogen. Ännu bättre är det om deltagarna får resultaten hemskickade före mötet.
MMÅ och Annelien får uppdraget att revidera frågorna och bjuda in kulturutövare i kommunen.
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6 Nästa möte i beredningen
Nästa möte blir den 18 januari 2012, kl. 18.30.
7 Övriga frågor
MMÅ ska nästa möte lämna rapport om beredningens ekonomi.

Annelien van der Tang Eliasson
Sekreterare

Margareta Mörck Åström
Ordförande

