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§ 27/2020

Val av justerare

Till justerare föreslås Jan Tollesson (L).

Beslut
__________

Till justerare utses Jan Tollesson (L)
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§ 28/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
__________

Föredragningslistan fastställs
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§ 29/2020

Protokollsutdrag - Revidering av kulturpolicy - Utskottet för Bildning och
lärande (Dnr KS2019/0245)

Kultur- och fritidsberedningen arbetade under 2019 med revideringen och valt att omarbeta
dokumentet mer likt det idrottspolitiska programmet. Detta för att skapa jämbördighet mellan
styrning av kultur och idrott.
Kultur- och fritidsberedningen har valt att byta namn och format på styrdokumentet från
policy till program.
Syftet med kulturprogrammet är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs
kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla
kulturen i kommunen. Styrdokumentet uppmärksammar särskilt barn och ungas rätt till kultur
samt tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration, samhällsbygge
och demokratiska processer.

Kulturprogrammet återremitterades tillbaka till beredningen av utskottet för bildning och
lärande 2020-02-05 för att säkerställa att programmet följer Västra Götalands kulturpolicy. Samt att
programmet inte innehåller åtgärder som är kostnadsbelastande för innevarande investeringsperiod. Dessutom
är det viktigt att hantera kulturens särart och egenvärde i ett kulturprogram.
Beredningen antog omarbetat förslag 2020-02-18.
På utskottets sammanträde 2020-04-29 återremitterades dokumentet på nytt med samma
motivering då utskottet inte ansåg att beredningen beaktat motiveringen till återremissen i
tillräcklig utsträckning i omarbetat dokument.
På dagens sammanträde:
Gun-Marie Daun (KD), oppositionsråd och vice ordförande i utskottet för bildning och
lärande, är inbjuden till dagens sammanträde för dialog kring återremissyrkandet och
kulturprogrammet som styrdokument.
Beredningen utför förtydligande av punkten 5b samt lägger till ett mål/viljeinriktning under
punkt 4. Beredningen beslutar att dokumentet skickas på nytt för bedömning av förvaltningen
innan vidare politisk behandling. Dokumentet skickas även för information till kulturrådets
ordförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag - Revidering av kulturpolicy - Utskottet för Bildning och
lärande
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 18 februari 2020
Bilaga Kulturprogram - efter återremiss, antaget KoF 2020-02-18
Beslut
__________

1. Omarbetat dokument remitteras till förvaltningen för bedömning
2. Förslaget skickas till kulturrådets ordförande för information
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§ 30/2020

Lägesrapport kultur och bibliotek

Kultur- och fritidsberedningen har till dagens sammanträde bjudit in Mariella Sivertstrand,
kulturchef, samt Annelie Johannisson, bibliotekschef.
Både Mariella och Annelie har sagt upp sig och avslutar sina tjänster i Kungälvs kommun
under maj.
På dagens sammanträde informeras beredningen om kommande rekrytering av kulturchef
som rekryteras på verksamhetsnivå och kommer ingå i sektorledningen bildning och lärande.
Beredningen för dialog med Mariella och Annelie om utmaningar och framgångar inom kultur
och bibliotek i Kungälvs kommun.
Beredningen ges lägesrapport kring rådande situation med covid-19 och hur verksamheterna
har anpassat sig.
Beslut
__________

Dialogen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 31/2020

Kulturarv

Beredningen har till dagens sammanträde bjudit in Andreas Antelid, kultursekreterare, för
dialog kring kommande studiedag och behovet av en ny kulturarvsplan/kulturmiljöprogram
som kommunens planenhet tagit fram i form av en förstudie.
Studiedag 27 maj
- Syftet är att uppleva ett antal platser som är en viktig del av Kungälvs kulturarv och
historia samt att diskutera och formulera tankar om vad kulturarvet har för roll och hur
det kan/ska användas i Kungälv.
- Upplägget är dagen är en tidsresa från forntid till nutid. Med start i Ytterby ”stora
smällen” och avslutning vid kexfabriken. Därefter workshop i stadshuset.
Kulturmiljöprogram
- Nuvarande är från år 1990 med en beskrivning av kommunens historia och särskilt
utvalda kulturmiljöer (39 stycken).
- Behov av uppdatering
o Den historiska beskrivningen
o Nya andra kulturmiljöer?
o Uppdaterad funktion?
- Förstudie från 2017, genomförd av planenheten.
- Nuläge
- Samsyn – hur ska vi förhålla oss till kulturarvet? Hur kan kulturarvet vara en
resurs/tillgång?
Beslut
__________

Dialogen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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