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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 kulturprogram grundas i kulturavsnittet i ”Vision 2040” samt 

”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023”. 

• Kulturprogrammet knyter an till kommunfullmäktiges strategiska mål att alla medborgare 

ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. 

• Nationella kulturpolitiska mål 2009 

 

3. Syfte 
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. 

 

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. 

• Utveckla digitalisering av kulturen 
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5. Identifierade områden att samverka 

kring 
a) Kultur - skola 

b) Kultur – Idrott och kulturskola 

c) Kultur – kultur 

d) Kultur – social hållbarhet 

e) Kultur - näringsliv 

f) Kultur -Västra Götalandsregionen 

g) Kultur - bidrag 

h) Kultur – anläggning, drift och skötsel 

 
 

a) Kultur- skola 
Vi vill… 

Att det ska finnas mötesplatser för kulturen och skolan 

Att skolornas utemiljö ska stimulera till kulturell aktivitet och upplevelser 

Att förutsättningar ska skapas för gemensamma aktiviteter 

Att kulturen ska engageras som kraft och resurs för en positiv 

samhällsutveckling, genom att skola och kulturen samarbetar i syfte att 

uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet. 

 

b) Kultur – Idrott och kulturskola 
Idrottsskolan kompletterades med kulturaktiviteter genom beslut i 

kommunfullmäktige 2016-04-21 och bytte därmed namn till Idrott och 

kulturskolan. Civilsamhället driver idrott och kulturskolan genom uppdrag från 

idrottsrådet. 

 
Vi vill... 

Att Idrott och kulturskolan bör på sikt bli jämlikt med antalet aktiviteter av kultur 

och idrott. 

 

c) Kultur – Kultur 
Vi vill… 

Att kulturens roll i Kungälvs kommun stärks. Styrkan uppnås genom 

kulturaktörers egna mål att rekrytera och engagera medlemmar och ledare. 

Att samarbetet mellan kulturen, kommunen och näringslivet utvecklas. 

Att kulturen ska arbeta med de nationella kulturpolitiska målen. 

Att Kungälvs kommuns kulturarv från de tidigaste bosättningarna och framåt 

visas på ett lättillgängligt sätt för Kungälvs medborgare. 

Att den kommunala konstsamlingen ska bevaras och i möjligaste mån göras 

tillgänglig. När ekonomin tillåter utvecklas. 

Att konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet är en viktig del av 

kulturupplevelsen i kommunen och bör uppmuntras. 

Att kulturhuset ska vara ett nav för gränsöverskridande kulturell samverkan. 
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d) Kultur – social hållbarhet 
Vi vill… 

Finna nya samarbetsformer mellan kulturen och övriga intressegrupper i 

samhället. 

Att kulturen ska ses som en resurs för en positiv samhällsutveckling. 

Öka kunskapen och prova nya sätt att arbeta med integrations- och 

mångfaldsfrågor. Förenkla möjligheten att bedriva och medverka i 

kulturaktiviteter. 

Att trösklarna ska minskas för att göra det möjligt för alla att delta i 

föreningslivet. 

 

 

e) Kultur – näringsliv 

Vi vill… 

Att samarbetet mellan kulturen, Kungälvs kommun och näringslivet utvecklas. 

Att synergieffekterna av hur kulturevenemang påverkar besöksnäringen beaktas när 

evenemang planeras. 

Kreativa kulturnäringar är betydelsefulla för medborgarnas intresse och ska skapa 

förutsättningar för att främja besöksnäringen. 

Kungälvs kommuns kulturarv från de tidigaste bosättningarna och framåt visas på ett 

lättillgängligt sätt som påverkar turistströmmar. 

 

 
f) Kultur – Västra Götalandsregionen 

Vi vill… 

Att kommunen samverkar med andra kommuner, organisationer och intressenter för att 
främja kulturens utveckling. 

 
Se Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. 
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g) Kultur – bidrag 

Vi vill… 

Att syftet med bidragen till föreningarna ska vara 

• Bidra till en god och jämlik folkhälsa 

• Fostra ansvarstagande individer 

• Stimulera integration och minska utanförskap 

• Säkra Kungälv som en attraktiv kommun 

• Skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla 

• Säkerställa bra utbildade ledare 

• Uppmuntra unga att bli ledare 

• Stimulera möjligheten för kulturen att ta emot personer med funktionsvariationer 

 

h) Kultur - anläggning, drift och skötsel 
Vi vill... 

 
Att det skapas bra förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av alla 

kulturanläggningar i Kungälvs kommun. 

Att det skapas bra förutsättningar för tillgängliga kulturanläggningar. 

Att kulturrådet skall vara remissinstans i arbete med planering av nya bostadsområden. 

De kommunala målen om hållbarhet ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och 

tillbyggnad av anläggningar. 
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6. Värden att särskilt beakta i 

Kungälvs kommuns kulturliv 

6.1 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. 

 

6.2 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. 

 

6.3 Kulturskola 
Ett vidgat utbud i Kulturskolan ger fler barn och ungdomar möjlighet till delaktighet i 

kulturlivet och kulturupplevelser. 

 

6.4 Äldre 

Kungälvs kommun ska främja äldre kommunmedborgares möjligheter till att delta i 

kulturen. Kulturaktiviteter bör ses som en betydande friskvårdsfaktor. 

6.5 Bibliotek 

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

6.6 Föreningsliv 
Kungälvs kommun ska tillvarata kulturföreningarnas kompetens. 

 

 

7. Levandegöra 

Kulturpolicyn publiceras på kommunens hemsida och revideras varje mandatperiod. 


