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Kallelse
Sammanträdesdatum

2019-02-18

Plats
Tid

Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3
Måndagen den 18 februari 2019 klockan 15:00-

Ledamöter

Ingela Rossi (S)
Jan Tollesson (L)
Roberth Österman (M)
Rolf Carlsson (SD)
Hans Torwald (C)
Camilla Haag (S)
Fredrik Thomasson (KD)

Ingela Rossi (S)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Martina Hammarström
Sekreterare

ADRESS

KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Fastställs

Ärenden som stannar i beredningen
4

2019-48

Val av ledamot till Kungälvs kommuns
pensionärsråd för mandatperioden 2019-2022 kultur- och fritidsberedningen
Klockan: 15:00-15:10

5

KS2019/0245-1

Revidering av styrdokument – Kulturpolicy

Antecknas

Föredragande: Mariella Sivertstrand
Klockan: 15:10-15:40
6

2019-49

Information från sektorn


Antecknas

Bibliotek

Föredragande: Annelie Johannisson
Klockan: 15:40-16:00
Kaffe klockan 16:00-16:15
Ärende 7-9 behandlas klockan 16:15-16:50
7

KS2019/0195-1

Beredningsuppdrag, KoF – Folkbildning –
Natur och kulturarv, ideella sektorn, och
partnerskap mellan kommun och föreningar

Antecknas

8

KS2019/0196-1

Beredningsuppdrag, KoF – Hur föreningslivet
ska ges förutsättningar som resurs att nå
kommunens mål inom ökad social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet

Antecknas

KULTUR- OCH
FRITIDSBEREDNINGEN
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9

KS2019/0197-1

Beredningsuppdrag, KoF – Förslag till hur fler
barn och unga kan delta i rikt och varierat
kultur- och fritidsliv, samt hur Kulturskolans
utbud kan breddas för större mångfald och
delaktighet

Antecknas

10

KS2018/1043-6

Beredningsskrivelse – Revidering av
idrottspolitiskt program (IPP)

Antecknas

Klockan: 16:50-17:55
Övrigt
11

2019-50

Utbildningar
Klockan: 17:50-18:00

KULTUR- OCH
FRITIDSBEREDNINGEN

Antecknas

ommuns pensionärsråd för mandatperioden 2019-2022 - KS2018/1562-143 Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för mandatperioden 2019-2022 : Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för mandatperioden 2019-2022

Tjänsteskrivelse

1(1)

Handläggarens namn
Fredrik Skreberg

2019-02-11

Val av ledamöter till Kungälvs kommuns pensionärsråd för
mandatperioden 2019-2022 (Dnr KS2018/1562-143)
Sammanfattning
Kungälvs kommuns pensionärsråd är organisatoriskt placerat som remissorgan under
beredningen för trygghet och stöd. Rådet ska bemannas med 5 politiska ledamöter som utses
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande i rådet.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Följande fem personer utses som ledamöter i Kungälvs kommuns
pensionärsråd:
NN
NN
NN
NN
NN
2. NN utses som ordförande i Kungälvs kommuns pensionärsråd.
Expedieras till:

För kännedom till:

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kulturpolicy
Policy

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:

KS 2017/1651
Sektor bildning och lärande
Kultur- och fritidsberedningen
Kommunfullmäktige
2018-02-01
2019-12-31

1

5 Revidering av styrdokument - Kulturpolicy - KS2019/0245-1 Revidering av styrdokument - Kulturpolicy : Kulturpolicy

Innehållsförteckning
1.

Inledning .............................................................................................................................................................. 3

2.

Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål ................................ 3

3.

Syfte ....................................................................................................................................................................... 3

4.

Mål och viljeinriktning..................................................................................................................................... 3

5.

Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv .................................................................... 3

6. Särskilda platser i Kungälvs kommun att uppmärksamma ur kulturellt och historiskt
perspektiv
...................................................................................................................................................6
7.

Levandegöra........................................................................................................................................................ 5

8.

Uppföljning ......................................................................................................................................................... 5

2

5 Revidering av styrdokument - Kulturpolicy - KS2019/0245-1 Revidering av styrdokument - Kulturpolicy : Kulturpolicy

1. Inledning

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”(citat hämtat från de nationella
kulturpolitiska målen, 2009)
I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till kulturupplevelse och eget skapande,
främja ett levande kulturarv samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
I Kungälv vill vi lyfta fram vårt rika kulturhistoriska arv och värna om att ta vara på våra
nysvenska medborgares kultur och deras historia. Vi behöver gränsöverskridande
kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och bra samhälle.

2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska
mål
•
•
•
•

Kungälvs kommuns kulturpolicy grundas i kulturavsnittet i ”Vision 2040” samt Västra
Götalandsregionens vision ”Vision Västra Götaland – det goda livet”.
Kulturpolicyn knyter an till kommunfullmäktiges strategiska mål attraktivt boende, minskad
segregation samt gör rätt från början – investera i barn och unga.
Biblioteksplan i Kungälvs kommun
Nationella kulturpolitiska mål 2009

3. Syfte

Syftet med kulturpolicyn är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun,
främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen
i kommunen.

4. Mål och viljeinriktning
•
•
•

Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur
Tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration, samhällsbygge
och demokratiska processer.
Kungälvs kommuns kulturarv från de tidigaste bosättningarna och framåt visas på ett sätt
som påverkar turistströmmar, lokala som globala.

5. Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv
5.1 Integration

Kultur ska användas för att långsiktigt stödja, stimulera och säkerställa integration.
Delaktighet i kulturaktiviteter och föreningsliv skapar mötesplatser och minskar
utanförskapet, barnfattigdomen och segregationen i Kungälvs kommun.
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5.2 Barn och unga

Barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på kulturhuset som i sitt
närområde.
Sträva efter att nå ut med kultur till de barn och unga som kulturverksamheterna inte når i
sin ordinarie verksamhet.

5.3 Kulturskola

Ett vidgat utbud i Kulturskolan ger fler barn och ungdomar möjlighet till delaktighet i
kulturlivet och kulturupplevelser.

5.4 Idrott- och kulturskolan

Idrott- och kulturskolan bör på sikt bli jämställd med antalet aktiviteter av kultur och
idrott.

5.5 Äldre
Kungälvs kommun ska främja äldre kommunmedborgares möjligheter till att delta i
kulturen. Kulturaktiviteter bör ses som en betydande friskvårdsfaktor.

5.6 Bibliotek
Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att ta del av och nyttja bibliotekens tjänster.

5.7 Föreningsliv
Kungälvs kommun ska tillvarata kulturföreningarnas kompetens.

5.8 Kreativa kulturnäringar
Kreativa kulturnäringar är betydelsefulla för medborgarnas intresse och ska skapa
förutsättningar för att främja besöksnäringen.
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6. Särskilda platser i Kungälvs kommun att uppmärksamma ur kulturellt
och historiskt perspektiv
•
•
•
•
•
•
•

Är till exempel:
Kungälvs trästad
Marstrands trästad
Äldre kyrkobyggnader, kyrkogårdar, gravplatser och gravrösen
Fästningarna
Hembygdsgårdar
Kvarnen i Kungälv
Kungälvsparken

7. Levandegöra

Kulturpolicyn publiceras på kommunens hemsida.

8. Uppföljning

Kulturpolicyn anger en övergripande avsiktsförklaring som ska vägleda kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återrapporterar kring hur dokumentet efterlevs till berörd
fullmäktigeberedning. Revidering/översyn av policyn ska ske varje mandatperiod.
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