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 Jan Tollesson (L) Vice ordförande   
 Roberth Österman (M)    
 Rolf Carlsson (SD)    
 Hans Torwald (C)    
 Camilla Haag (S)    
 Fredrik Thomasson (KD)    
 Karl-Johan Bondeson (MP)    

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 14-20 

 Oskar Ivarsson  

   

Ordförande 
 

 

 Ingela Rossi (S)  

   

Justerande   

 Jan Tollesson (L)  
 

Ej närvarande Parker Ayewubo (S)  
 

 
  

Övriga deltagare Åsa Johansson, stadsarkitekt  
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§ 14/2021 

Val av justerare 

 
Till justerare föreslås Jan Tollesson (L). 

Beslut 

                                      Till justerare utses Jan Tollesson (L).  
__________ 
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§ 15/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 16/2021 

Dialog - Stadsutveckling ur ett kulturellt perspektiv 

 
 Åsa Johansson, stadsarkitekt, informerar om följande:  
 

 Hur kan kommunen arbeta med kultur, kulturarv, kulturmiljöbebyggelse, kulturhistoria, 
historia för att levandegöra stadskärnan? 
 

 Samarbeten mellan näringslivsstrateg, kulturchef, kultursamordnare, trädgårdsingenjör och 
stadsarkitekt, med flera 
 

 Form Follows Fiction - Sommaren 2021 kommer en utställning att äga rum i samtliga av 
Göteborgs 12 kranskommuner. 

 

 Kexfabriken – bevarande av kulturvärden. Karl-Johan Bondesson (MP) lyfter om det 
pågår något systematiskt arbete för att bevara historiska värden. Åsa Johansson tar med 
sig frågan huruvida ett sådant arbete är pågående eller inte. Åsa Johansson poängterar 
vidare att det inte bara gäller Kexfabriken utan även att andra byggnader risker att falla i 
glömska om de rivs.  

 
Slutligen för beredningen, tillsammans med Åsa Johansson en generell dialog om Kungälvs 
Centrum, tempohuset och entré västra gatan. 

Beslut 

Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 17/2021 

Information om beredningsskrivelse och kulturprogram 

Ingela Rossi (S) informerar om det pågående arbetet med kulturprogrammet. Frågan ligger för 
närvarande hos förvaltningen och kulturchefen.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 18/2021 

Dialog - Ny bibliotekslag 

 
Ingela Rossi (S) inleder med att förtydliga skillnaderna mellan skolbibliotek och folkbibliotek. 
Beredningen är överens om att bjuda in en representant från förvaltningen till ett kommande 
sammanträde för att vidare föra dialog om och fördjupa sig i vad den nya bibliotekslagen kan 
få för kort- och långsiktiga konsekvenser på kommunens bibliotek.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 19/2021 

Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen rörande kultur (Dnr KS2020/2065) 

Beredningen för dialog om en remiss gällande utredning om eventuellt samordningsuppdrag 
till Göteborgsregionen rörande kultur. 
 
Syftet med utredningen är att undersöka möjligheten för GR att samordna 
medlemskommunerna inom kulturområdet.  
 
Bedömningen av utredningen är att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna 
att ge Göteborgsregionen i uppdrag att samordna kulturfrågorna och driva utvecklingsarbetet 
tillsammans med medlemskommunerna.  
I utredningen framgår även att idrott och fritidsfrågor bör inkluderas eftersom de är 
sammankopplade.  
 
Förslaget från GR är att det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer inom 
Göteborgsregionens område införlivas i GRs organisation och att den samordning som idag 
hanteras av Stenungssunds kommun, med en halvtidstjänst, istället hanteras av 
Göteborgsregionen.  

 
Förvaltningen gör bedömningen att tillstyrka förslaget men också att idrott- och fritidsfrågor 
bör inkluderas i uppdraget. Därav föreslås följande beslut: 

 
1. Kungälvs kommun tillstyrker Göteborgsregionens förslag om att införliva det redan 

existerande nätverket för kultur- och fritidschefer som finns i Göteborgsregionens område, 
inom ramen för Göteborgsregionens verksamhet. 
 

2. Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande 
kultur (KS2020/2065-2) antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Göteborgsregionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen 
rörande kultur 
Bilaga Remiss till medlemskommunerna angående Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
Bilaga Ärende 6 - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
Bilaga Protokollsutdrag § 220 
Bilaga Remissbrev kultur 
Protokollsutdrag - Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen rörande kultur - Utskottet för Bildning och lärande  

Beslut  

  Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 20/2021 

Övrigt 

 

 Ingela Rossi (S) väcker inleder en dialog med frågeställningen ”vad händer efter 
pandemin”, gällande idrottsrörelsens nuvarande och eventuellt kommande problem i och 
med den pågående pandemin.  Ingela föreslår bland annat att beredningen bör bjuda in 
tjänstemän samt eventuellt ordförande i idrottsrådet i Göteborg för att föra dialog i 
frågan. Frågor beredningen främst vill diskutera och få idrottsrörelsens syn på, är hur 
ekonomin påverkats och om ungdomsrörelsen tappat medlemmar. 

 

 Beredningen för dialog om studiebesök på junisammanträdet.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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