Datum

Minnes
2012-04-18

Minnesanteckningar Beredningen för kommunalt kulturprogram 28 mars 2012
Närvarande:
Hjördis Nilsson (FP), ordförande HN
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 (VP) TL
Lars Wästberg
Margareta Sandberg Jönsson
Annelien van der Tang Eliasson ATE (sekr)

Inkomna handlingar
Underrättelse om beslut
Olovlig avlyssning 2012-02-09 – 2012-02-10
1 Öppnande av mötet
HN öppnar beredningens möte
2 Justering och godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte 29 februari 2012
JW påpekar att både politiker och tjänstemän har uttryckt åsikten att det var olagligt att filma Den stora
Kulturdialogen utan tillstånd och sedan publicera detta på Facebook. På grund av detta uttalande har hon
polisanmält sig själv för att hon vill veta om detta verkligen är brottsligt.
4. Inbjudan Den stora Kulturdialogen med medborgare
Det nya datumet till Den stora Kulturdialogen med medborgare: 10 maj 2012, kl. 18.30 – 21.30, plats:
kommunhuset i Svalöv.
Vem ska bjudas in?
Allmänheten
Sedan bjuder vi även in representanter av de olika målgrupper som finns i vår kommun:
Låntagare bibliotek
Pensionärsföreningar
Föräldraförening – kulturskola
Föräldrar genom skolor
Kyrka

Annelien van der Tang Eliasson • 0418-475141 • 0709-475130 • annelien.eliasson@svalov.se
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv • Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00 • Fax 0418-47 50 26 • e-post info@svalov.se • www.svalov.se

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2 (3)

Marknadföring och spridning av inbjudan till den Stora Kulturdialogen med medborgare
Det påpekas att den Stora Kulturdialogen med medborgare ska marknadsföra på likadant sätt som för
kulturutövare. Kulturutövare och medborgare ska få lika mycket uppmärksamhet.
Bibliotekspersonal på samtliga bibliotek i kommunen kommer att lägga in en flyer vid varje utlåningstillfälle.
Lars W. kommer att informera om den Stora Kulturdialogen på råden och vid rektorsmöte.
Om man inte har möjlighet att delta i den Stora Kulturdialogen med medborgare då finns det möjlighet att
lämna synpunkter, antingen på mail eller kan man lägga dem i en låda som finns i på varje bibliotek i
kommunen.
Formen av den Stora Kulturdialogen med medborgare
Det bestäms att den Stora Kulturdialogen med medborgare ska ha samma upplägg med medborgare som
den Stora Kulturdialogen för kulturutövare, d.v.s. olika områden vid olika runda bord.
Frågorna kan skilja något åt från de till kulturutövarna. Det diskuteras mycket kring frågan: Är du beredd att
betala för en kulturell upplevelse. CH tycker att den här frågan inte ska vara med i en diskussion där det
handlar om visioner och ambitioner. PW tycker däremot att det är en viktig fråga för det ge en indikation på
vilken nivå kulturprogrammet ska ligga. Om medborgare inte är beredda att betala för en kulturell
upplevelse då ska programmet läggas på en annan nivå. Det är pengar, intresset och utbudet som styr
utveckling av Svalövs kommuns kulturliv.
Det bestäms att frågan ”Är du beredd att betala för en kulturell upplevelse” ska vara med. CH deltagar inte i
detta beslut. Det ska även ställas frågor om tillgänglighet och spridning av kulturella aktiviteter i hela
kommunen.
CW påpekar att det är viktigt att vi följer Svalövs grafiska profil i våra utskick.
AE kommer att skicka ut ett förslag för frågorna och skicka det för kommentar till alla i beredningen.
Vad bjuder vi på?
LW föreslår kaffe och bulle. Det är enkelt, vi vet ju inte hur många personer kommer att delta.
JW påpekar att på förra mötet bestämdes att servera kultursoppa. Hon tycker det är synd att det tas beslut
som rivs i nästa möte. Hon erbjuder att fixa kultursoppa, som ska kokas på ett stort stormkök framför
kommunhuset. Beredningen påpekar att det handlade om ett av olika förslag och genom röstning bestäms
att vi bjuder på kaffe och bulle.
6 Affischering och klotterplank på tavlorna i områdesbiblioteken
Affischering kommer att ske på de olika offentliga platserna i kommunen: ICA, bibliotek, anslagstavlor. Vi
kommer även att skicka ut pressmeddelande till Lokaltidningen, Skånska Dagbladet och Landskronaposten.
Även på vår hemsida www.svalov.se och på bibliotekets facebooksida kommer vi att annonsera om den
Stora Kulturdialogen med medborgare
Det bestämdes att lämna idén med klotterplank på områdesbiblioteken.

7 Nätverk kulturutövare
De E-post adresserna som vi fick på Den stora Kulturdialogen i februari skrivs ned i Group Wise. Via E-post
kommer vi att informera kulturutövare om den Stora Kulturdialogen med medborgare. Självklart är
kulturutövare även välkommen som medborgare i Svalövs kommun till den här kvällen.
8 Kommande möte
Ledamöterna träffas kl. 1730 på den 10 maj 2012, en timme före den Stora Kulturdialogen med
medborgare.
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6 Kommande möten i beredningen’
Den 22 maj 2012, kl. 18.30

den 13 juni 2012, kl. 18.30.

Annelien van der Tang Eliasson
Sekreterare

Hjördis Nilsson
Ordförande

