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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kultur- och fritidsberedningen Sammanträdesdatum 2022-02-22 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-02-23 

Datum då anslag tas 
ner 2022-03-17 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
    

    
 

 KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset, plan 1, Fontinrummet klockan 14:00-15:45 
  

Beslutande Ingela Rossi (S) Ordförande 
 Jan Tollesson (-) Vice ordförande 
 Roberth Österman (M) 15:10 - 15:45 
 Parker Ayewubo (S) 14:00 – 14:50 
 Karl-Johan Bondeson (MP)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Hans Torwald (C)  
 Camilla Haag (S) 14:10 - 15:45 

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 6–11 
 Oskar Engdahl  
   

Ordförande 
  

 Ingela Rossi (S)  
   
Justerande   
 Jan Tollesson (-)  

 
Ej närvarande Johan Björnhager (KD)  
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§ 6/2022 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Jan Tollesson (-) 

Beslut 
Till justerare utses Jan Tollesson (-) 

__________ 
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§ 7/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 8/2022 

Utvecklingsplan Bohus fästning och Fästningsholmen 
 
Kultur- och fritidsberedningen för dialog med anledning av framtagande av ny utvecklingsplan 
för Bohus fästning och Fästningsholmen och tar fram underlag som översänds till 
kommunstyrelsen. 
 
Bohus fästning och omgivande mark är ett unikt kulturminne som ägs och förvaltas av staten, 
genom Statens fastighetsverk. 

 
Kungälvs kommun vill understryka vikten att staten tar fullt ansvar för  

a) Att fästningen bevaras för framtida generationer. 
b) Att fästningen görs säker för besökare. 
c) Att fästningen görs tillgänglig för alla grupper i samhället 

 
Beredningen ser med oro på att delar av fästningen förfaller. Att delar av fästningen plötsligt 
rasar, kan tyda på att underhåll inte fungerar och i grunden behöver utvärderas och eventuellt 
göras om.  

 
Beredningen saknar utvärdering av de samarbetsavtal som tidigare funnits mellan staten och 
Kungälvs kommun. 

 
Beredningen ser idag ingen anledning till varför Kungälvs kommun ska ingå avtal med Statens 
Fastighetsverk, och bidra med pengar för en verksamhet, ofta med oklart fokus och med 
obefintlig uppföljning och utvärdering. Inte minst frågan om ansvar vid eventuella olyckor 
talar för att kommunen bör avstå från denna typ av avtal. 

 
Beredningen ser inga hinder att staten skriver avtal direkt med olika privata entreprenör som 
vill bedriva verksamhet på fästningen. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 För kännedom till  
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 § 9/2022 

Inför fullmäktige i mars, frågor om besöksnäringen 
 

I arbetsordningen för kultur- och fritidsberedningen står det att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument. 
 
Därför vill vi ha en diskussion i Kommunfullmäktige för att ta reda på vad partierna ser som 
viktigt att ta med i en policy för besöksnäringen.  
 
Nedan finns ett antal frågeställningar som kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde: 

 
1. Vad behöver utvecklas i kommunen för att besöksnäringen ska bli bättre? 
2. Vad är våra styrkor/svagheter? 
3. Vad kan kommunen göra och andra aktörer? 
4. Hemester, internationellturism, shoppingsturism och evenemangsturism. Hur kan vi 

stödja den här typen av verksamhet utan att äventyra likabehandlingsprincipen? 
5. Hur och när stödjer vi våra kultur- och fritidsföreningars evenemang? 
6. Hur ska infrastrukturen för besöksnäringen se ut? 

 
Kultur- och fritidsberedningen önskar synpunkter skriftligen efter sammanträdet. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

 

 För kännedom till  
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 § 10/2022 

Information om kurser - Digikult - Träffpunkt idrott 
 
 Ingela Rossi (S) ger kort information om kommande kurser. 
 

Digikult – tre dagars digitalt möte 5 – 7 april.  
 

Träffpunkt idrott – utgår. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 11/2022 

Övrigt 
 

Ingela Rossi (S) informerar om sammanträde från idrottsrådet.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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