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Minnesanteckningar Beredningen för kommunalt kulturprogram 18 januari 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
Lars Wästberg
Siri Sjögren
Margareta Sandberg Jönsson
Annelien van der Tang Eliasson ATE (sekr)

1 Öppnande av mötet
HN, som har tagit över ordförandeskap av Margeta Mörck Åström som har lämnat sitt uppdrag, öppnar
beredningens möte.

2 Justering och godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (bilaga 1)
Med hänvisning till den lokalinventeringen som gjordes 2006 påpekas att den borde uppdateras.
4. Stora Kulturdialogen
A Sammanfatting av de inkomna svaren
37 personer har svarat på frågelistan som har skickats ut till ca 85 personer.
Det var en bra spridning inom de olika konstdisciplinerna av de som har svarat på frågorna
Sedan kan vi även konstatera att det finns en kreativitet, kunskap och hög kompetens bland kulturutövare i
kommunen. Det är glädjande att se att det finns en sådan potential.
Ambitioner
Alla har olika ambitioner, men en sak fanns det gemensamt att det finns en vilja, en kunskap och drivkraft
för att utveckla Svalövs kommuns kulturliv.
Det som var påfallande var att alla ville utveckla inom sitt eget yrke / inom sin konstdisciplin men att de
flesta ville även använda sin kreativitet och sin konst för att utveckla Svalövs kulturliv.
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Frågorna har även besvarats av kommunens kulturarbetare inom bibliotek och kulturskola, och där finns en
ambition att utveckla verksamheten med programverksamhet, aktiviteter för barn och ungdomar på fritid
och kulturskolan vill kunna erbjuda även bildkonstnärlig undervisning
Vad saknas
På frågan vad som saknas fick vi blandade svar:
En hemmascen, satsningar på framträdanden av olika slag, kulturella mötesplatser, en festival, mer tillfälle
att visa upp och stärka intresset för konst, samarrangemang, samarbetspartner,
marknadsföringsmöjligheter, kulturelle aktiviteter för barn och ungdomar efter skoltid, ledare för utökad
cirkelverksamhet, mer öppethållande på ungdomsgårdar, utställningsmöjligheter för konstnärer – konsthall
Kommunens roll
Många tankar och fundering på den här frågan. Sammanfattningsvis kan man säga att kulturutövare vill att
kommunen engagerar sig mer i kulturfrågor; det skulle vara bra med en kultursamordnare. Kultur betraktas
som väldigt viktigt om man vill utveckla kommunen som en attraktiv boende kommun. Alla är positiva till
initiativet till kulturprogram.
Egna idéer, funderingar kring kulturprogram/kulturliv
- Utveckla kulturutbud och - veckan
- Skapa kulturella mötesplatser / nätverk
- Tydligare struktur och ett mer aktivt ställningstagande hur kulturverksamheten i kommunen kan
samarbeta.
- Ta med estetiska uttryck och arkitektens betydelse när kommunen planerar bostäder och parker
- Använd kulturkompetensen i kommunen med mer bredd och kreativitet.

B Förberedelser inför den Stora Kulturdialogen
Den Stora Kulturdialogen äger rum på torsdag 9 februari kl.18.30 – 21.30.
Platsen diskuteras. Eftersom den Stora Kulturdialogen är en kommunal angelägenhet föreslår HN
att Kulturdialogen organiseras i kommunfullmäktigesalen. JW antecknar protest, dels därför att
beredningen i ett tidigare möte har bestämt för Fridhem och dels därför att hon anser att man ska
möta kulturutövare på deras villkor. En inspirerande omgivning kan bidra till en spännande och
kreativ diskussion. Fridhem är ju den platsen i kommunen där kreativiteten är samlad.
Majoritetsbeslutet blev KF-salen. HN föreslår att återkopplingen ev. kan organiseras på Fridhem.
Återkopplingen kommer att organiseras före beredningen lämnar sitt förslag till
Kommunfullmäktiga.
Hur ska vi organisera den Stora Kulturdialogen.
Alla är överens om att diskussionen inte får vara styrd, samtidigt är det viktigt att få in så mycket
information som möjligt. Utifrån svar på frågorna kommer HN och ATE förbereda ett förslag för
diskussionen. Inom vilka områden behöver vi få mer information i vårt arbeta med att
sammanställa ett kulturprogram.
CH påpekar att det är viktigt att alla är medvetna om att kulturprogrammet ska hålla flera
mandatperioder. Det handlar ju mer om en vision än om konkreta aktiviteter!
SS erbjuder att ta hand om den musikaliska inramningen av minglet i början av den Stora
Kulturdialogen.
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6 Nästa möte i beredningen
Nästa möte blir den 29 februari 2012, kl. 18.30.

Annelien van der Tang Eliasson
Sekreterare

Hjördis Nilsson
Ordförande

