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Beslutande Ingela Rossi (S) Ordförande 
 Jan Tollesson (L) Vice ordförande 
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 Fredrik Thomasson (KD)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Karl-Johan Bondeson (MP)  
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§ 7/2021 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Jan Tollesson (L) 

Beslut 

Till justerare utses Jan Tollesson (L). 
__________ 
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§ 8/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden.  

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 9/2021 

Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv (Dnr KS2020/2005) 

Regeringens tio friluftslivsmål ligger till grund för den regionala handlingsplanen för friluftsliv 
som nu går ut på remiss. Syftet med handlingsplanen är att strukturera det fortsatta arbetet 
med friluftslivsmålen så att rätt insatser och prioriteringar för att nå målen kan ske framöver.  
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilagan.  
Förvaltningen bedömer att handlingsplanen visar goda och viktiga exempel på hur olika 
instanser i samhället kan arbeta för att verka för ett tillgängligt och hållbart friluftsliv för att nå 
de friluftspolitiska målen. Förvaltningen har gett förslag till ytterligare åtgärder för att nå 
målen, beskrivit vilka åtgärder som kommunen kan tänka sig att tillämpa och har vissa 
kommentarer angående formuleringar. Förvaltningen beskriver även Kungälvs arbetet med att 
kartlägga skolnaturområden samt projektet ”att cykla från fästning till fästning”.  
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med friluftsliv 
för att kunna nå fler av de friluftspolitiska målen, göra kommunen än mer attraktiv för 
nyinflyttning och besöksnäring samt för att stärka folkhälsan.  
Kungälvs kommun svarar på remissen ”Regional handlingsplan för friluftsliv” enligt bilaga 
daterat 2021-02-18. Senaste svarsdag på remissen är 2021-03-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv 
Bilaga Bilaga svar remiss KS2020_2005 967387_787819_0 

Tilläggsyrkande  

Roberth Österman (M): Tillägg till förvaltningens förslag på svar på remiss:  
Ökade möjligheter till bostadsbyggande i sjö- och naturnära områden vilket ökar möjligheterna 
för invånarna att ta del av den fantastiska natur som finns i Västra Götaland. 
 
Hans Torwald (C): Tillägg till förvaltningens förslag på svar på remiss: 
När friluftsområden planeras eller utökas är det viktigt att de privata markägarna är med på ett 
tidigt stadium. Föreningar som berörs måste också få delta så att deras behov kan tillgodoses. 
Det är en svår balans att tillgodose alla parter (privata markägare, föreningar, redan skyddade 
naturområden och friluftsliv). 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och fritidsberedningen 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kungälvs kommun svarar på remissen ”Regional Handlingsplan för friluftsliv” enligt 
bilaga daterad 2021-02-18. 

__________ 
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Expedieras till:   vastragotaland@lansstyrelsen.se 

För kännedom till: Anna Dahlén, Erik Liedner 
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 § 10/2021 

Avrapportering efter konferens 

 
Ledamöterna informerar och reflekterar efter den digitala konferensen Folk och Kultur.  

  
Jan Tollesson (L) tog med sig hur man arbetar med att involvera fler ungdomar i kulturen och 
betonar vikten av att rätt målgrupp möter rätt målgrupp. Vidare reflekterar Jan över det inslag 
som behandlade det nyligen avslutade målet gällande Strandverket i Kungälvs kommun. 
Roberth Österman (M) tar, liksom Jan Tollesson (L), med sig det inslaget kring Strandverket.  
 
Hans Torwald (C) lyfter upp delen av konferensen som berörde barns rätt till scenkonst och 
anser att den var mycket konstruktiv. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 11/2021 

Rapport från idrottsrådet 

 
Ingela Rossi (S) informerar efter att ha varit på sammanträde med idrottsrådet. Mötet 
behandlade följande punkter: 

 

 Projekt Hallarena 

 Idrottsskolan och framtiden 

 Information från Fritid 

 Samsynsavtal 

 Hyror för idrottsanläggningar 

 Dialog föreningar, förvaltning och politik 
 

Minnesanteckningar från idrottsrådets sammanträde 2020-01-27 finns att läsa i sin helhet på 
Kungälvs kommuns hemsida. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 12/2021 

Kulturvandring i centrum 

 
Ledamöterna reflekterar efter den kulturvandring beredningen utförde tillsammans med 
stadsarkitekten på föregående möte. Stadsarkitekten är även inbjuden till kultur- och 
fritidsberedningen sammanträde den 23/3.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 13/2021 

Övriga frågor 

 
Ingela Rossi (S) lyfter följande övriga frågor:  

 

 Ny lag som reglerar skolbibliotek och folkbibliotek 2023. Beredningen bör ha dialog med 
utskottet i frågan. Ordföranden skickar ut information framöver. 

 Samarbete mellan kultur och företag – näringslivsstrateg och intressegruppen KMN bör 
bjudas in till beredningen under våren för att föra dialog om hur företagen ser på kulturen 
i kommunen.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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