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§ 20 Dnr 2019/00094  

Medborgarförslag: Öka medvetenheten om kommu-
nens kulturarv  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att öka med-
vetenheten om kommunens kulturarv.  

Sammanfattning  
2019-03-21 inkom ett medborgarförslag om att öka medvetenheten om 
kommunens kulturarv. Syftet är att öka kunskapen bland politiker och tjäns-
tepersoner om kommunens kulturarvsmiljöer. 
 
I samband med beredning av medborgarförslaget har förvaltningen haft tre 
möten med förslagsställaren samt ett möte med hembygdsföreningen för att 
diskutera föreslagen insats samt åtgärder inom kommunens kulturarvsmil-
jöer. Flera av kommunens kulturarvs- och fornminnesområden har under 
flera år låtits förfalla. Få prioriteringar har gjort av underhåll vilket till stor 
del beror på att det inte finns någon förvaltning som har ett uppdrag att för-
valta eller vårda områdena.  

2019 har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med bygg- och miljö-
förvaltningen arbetat med att ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta 
med underhåll av fornminnen. Arbetet ligger i linje med de bevarandemål 
Länsstyrelsen har kring kulturarvsmiljöer. En skötselplan har tagits fram i 
syfte att iordningsställa 12 fornminnesområden. I detta arbete har även för-
slagsställaren varit delaktig som referens till framtagning av prioriterade 
områden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget 
om föreläsning och bildvisning för kommunens då flertalet tjänstepersoner 
inte är boende i kommunen. Att företräda kommunen handlar om att kunna 
representera kommunens nutida utveckling som dess historiska. Här spelar 
lärare en viktig roll då de dagligen träffar barn och unga som bor i kommu-
nen. En lärare bör kunna återkoppla till kommunens rika historia för att 
skapa den lokala tillhörighet kommunen värnar.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Öka medvetenheten om kommunens kulturarv, 2019-03-
21   
_____________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef och kulturansvarig 
Förslagsställaren 
Hemsidan 
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