Datum

Minnes
2012-05-23

Minnesanteckningar Beredningen för kommunalt kulturprogram 22 maj 2012
Närvarande:
Hjördis Nilsson (FP), ordförande HN
Stig Olsson (SD), SO
Charlotte Wachtmeister (M), CW
Patrik Wilhelmsson (KD),PW
Kristina Backe (C),KB
Lars Wästberg
Margareta Sandberg Jönsson
Siri Sjögren
Annelien van der Tang Eliasson ATE (sekr)
Icke närvarande:
Claes Halberg (S), CH
Jenny Wenhammer (MP) JW
Tove Lorentz (VP) TL

1 Öppnande av mötet
HN öppnar beredningens möte
2 Justering och godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
3 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte 28 mars 2012
Minnesanteckningar godkänns
4. Utvärdering och sammanfattning medborgardialog
ATE ger en sammanfattning av medborgardialog (se bilaga 1) och betonar de synpunkter som har kommit
upp på både kulturdialog för kulturutövare 9 februari 2012 och dialog med medborgare 10 maj 2012
5. Kulturprogrammet
På grund av resultaten av både kulturdialogerna har ATE gjort ett första förslag av innehållet av
kulturprogrammet (se bilaga 2).
Inom Skåne NW har det etablerats samarbete kring näringsliv, turism och kultur, som hänger nära ihop.
Även här i Svalöv borde man tänka på detta. Det finns mycket kunskap och erfarenheter att hämta i Skåne
NW. Precis som turismen generar också kultur pengar.
Det är viktigt att utveckla det lokala kulturlivet, även om Svalövs har närhet till Helsingborg, Lund och
Malmö med de stora kulturinstitutionerna. Vi ska inte heller glömma att locka besökare från andra
orter/städer till Svalöv. Om det blir aktuellt med en samordnare ska han eller hon utveckla och utvärdera
kulturella aktiviteter i samarbete med nätverket för kulturutövare. Han eller hon ska även se till att kulturen
sprids över orterna i kommunen.
CW påpekar att vi inte ska glömma studieförbunden som också erbjuder många aktiviteter.
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Konstnärlig utsmyckning ska även nämnas i kulturprogrammet.
Det diskuteras kring målen. De ska vara mer konkreta. Ledamöter funderar kring målen och skickar sina
synpunkter via e-post till Annelien.
Det är viktigt att förstå att kulturprogrammet ska omfatta förutsättningar för utveckling av kulturlivet i
Svalöv. En handlingsplan som uppdateras varje år innehåller de konkreta aktiviteterna och prioriteringarna.
Programmet ska gälla i flera år.
LW kommer att skicka ut den äldre lokalinventeringen till ledamöterna. Varje ledamot uppdaterar lista för
sitt eget område.

6. Återkoppling till kulturutövare och medborgare
ATE skickar e-post till de som har lämnat sin mailadress och tackar för deltagande i medborgardialogen och
eller kulturdialogen för kultutövare och informerar att beredningen under sommaren funderar kring
kulturprogrammet och att vi under hösten presenterar ett förslag som skickas vidare till kommunfullmäktiga.
7. Övrig
Mötet på onsdag 13 juni är inställt.
Nästa möte är efter sommaren onsdagen den 12 september, kl. 1830 på kommunhuset

Annelien van der Tang Eliasson
Sekreterare

Hjördis Nilsson
Ordförande

