Datum

Minnes

BILAGA (1)

2012-03-24

Minnesanteckningar Beredningen för kommunalt kulturprogram 29 februari 2012
Närvarande:
Hjördis Nilsson (FP), ordförande HN
Claes Halberg (S), CH
Charlotte Wachtmeister (M), CW
Patrik Wilhelmsson (KD),PW
Jenny Wenhammer (MP) JW
Marika Jardert (VP) MJ
Lars Wästberg LW
Margareta Sandberg Jönsson MSJ
Annelien van der Tang Eliasson ATE (sekr)
Ej närvarande
Stig Olsson (SD), SO
Kristina Backe (C),KB
Siri Sjögren (rektor kulturskolan) SS

1 Öppnande av mötet
HN öppnar beredningens möte och tackar ledarmöterna för deras insats på den Stora Kulturdialogen och
konstaterar att det blev ett bra positivt möte med mycket input. JW tillägger att beredningen har en viktig
roll och att vi måste ta med alla synpunkter i vårt arbete med ett kulturprogram.

2 Justering och godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte
4.Kulturplan Skåne NW
MSJ berättar om kulturplan Skåne NW – ett antal stolpar i den här kulturplanen fungerar även för
Svalövs kulturprogram. Vem representerar Svalövs kommun i diskussionen med Skåne NW.
5. Den stora Kulturdialogen
Alla de små lapparna finns nedskriven i ett Word-dokument. Sammanfattningsvis kan man
konstatera att vid varje bord diskuterades Magasinet. Utifrån kulturutövarens perspektiv finns det
en stark vilja att behålla Magasinet i Svalöv.
Vidare kan vi konstatera att det saknas en samordning när det gäller kultur i Svalöv. Det finns en
önskan att kommunen har en stödjande roll och skulle fungera som ett slags paraplyorganisation
för att strukturera och åstadkomma:
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1) ett samlat kulturutbud (vad är på gång och var). Det samlade kulturutbudet ska
tillgängliggöras via webben, lokaltidningen, anslagstavlor i byarna m.m.
2) en förteckning av lokaler (även studio att hyra, replokaler, scener, konstutställningslokaler
m.m)
3) en struktur för samverkan
4) samverkan mellan kommunen och kulturutövare kring nya projekt
5) inventering av kulturell kompetens i kommunen
6) information om olika bidrag
Vid hänvisning till punkt 2 tar Lars Wästberg på sig att uppdatera lokalinventeringlista. Han uppmanar
samtliga ledamöter att kolla lista och återkoppla vad som ska ändras.
Vid hänvisning till punkt 3 tar ATE på sig att skriva mail till samtliga kulturutövare som var med på mötet
som start av ett nytt kulturnätverk. I det har mailet kan hon även informera om nästa steget.
MJ påpekar att på kulturdialogen diskuterades mötesplats för ungdomar. Det är viktigt att erbjuda
ungdomar en sådan plats. Omhändertagning av ungdomar i ett senare stadium kostar otroligt mycket
pengar.
6. Medborgardialog
Det är viktigt och meningsfullt att fundera om vad vi vill veta av våra kulturkonsumenter. Själva dialogen
ska vara en öppen dialog där det finns möjlighet precis som vid den stora kulturdialogen att välja det man
vill prata om. Det är bra om vi kan ha sittmöjligheter för våra äldre. Det bestäms att organisera möte i april
med ev. möjlighet att också vara ute. Inför stora dialogen kommer det finnas en klotterplank eller
affischtavlor där medborgare kan ”tycka till” om kultur. Ledamöter får som uppdrag att fundera kring
frågorna som vi kan ha på affischtavlorna. Vi kommer att informera om detta i lokaltidningen. Vi kommer
även att ha en virtuell klotterplank på Facebook.
Politikerna kommer att gå ut i byarna och dela ut flyers med information om medborgardialog.
Vi kommer att bjuda in allmänheten, men även kommer vi att skicka inbjudan till representanter av olika
målgrupper: pensionärer, skolan, kyrka, föräldraföreningar m.m.
Det bestäms att medborgardialogen äger rum den ? april, kl 1830 i kommunfullmäktigesalen.
ATE förbereder medborgardialog under förutsättning att LW och MSJ ordnar att hon får tid till detta.
Det diskuteras kring fotografering och filmning under Stora Kulturdialogen. JW påpekar att en av
kulturutövarna blev fotograferad medan hon pratade med en politiker som hon var ovetande om hans
partitillhörighet. Hon betraktade detta som obehagligt. Samtidigt filmades hela kulturdialogen av en av
kulturutövarna, som sedan lade ut detta på Facebook nästa dag. JW påpekar att det är ett mycket vanligt
sätt att dokumentera bland kulturutövare. De övriga ledamöterna reagerar starkt på det faktum att
kulturdialogen har blivit filmad och offentliggjord utan att någon har frågat om tillstånd för detta.

6 Nästa möte i beredningen
Nästa möte blir den 28 mars, kl. 18.30 Roten.

Annelien van der Tang Eliasson
Sekreterare

Hjördis Nilsson
Ordförande
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