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Protokollsutdrag
§ 25 Dnr 2017.036 KFN

Yttrande över kulturmiljöprogram
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 12 december 2016, § 204,”Kulturmiljöprogram för
Alingsås kommun”. Materialet består av en inventering av kommunens kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelse, som är utförd under åren 2009-2011, kompletterad med
Riksantikvarieämbetes bebyggelseregister från 2014. Programmet och inventeringsarbetet
har utförts tillsammans med Västarvet/Lödöse museum och är avstämt med Länsstyrelsen.
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens presidiums yttrande har i skrivelse den 28 februari angett
följande:
I en tjänsteskrivelse daterad den 21 februari konstaterar kommunledningskontoret
följande:
”Kulturmiljöprogrammet utgör ett planeringsunderlag vid bygglov och detaljplanearbete och
är även ett underlag till den kommande översiktsplanen för Alingsås kommun. Då
Kulturmiljöprogrammet tydliggör hur Alingsås kommun ser på kulturarvet samt hur detta
påverkar den framtida utvecklingen av kommunen bör beredningen av
kulturmiljöprogrammet göras ur ett helhetsperspektiv i syfte att kommunfullmäktige ska
besluta om programmet. Detta är i likhet med hur frågan hanteras i andra kommuner, bland
annat i Göteborgs Stad.
Med tanke på att Kulturmiljöprogrammet bland annat är ett planeringsunderlag vid
bygglov och detaljplanearbete är det viktigt att kommunens viljeinriktning i dessa
frågor är väl samverkade och förankrade. Det är olyckligt att kommunstyrelsen inte
fick tillfälle att ta ställning till dessa frågor i ett remissyttrande innan
samhällsbyggnadsnämnden antog Kulturmiljöprogrammet. Därför ser
kommunledningskontoret det som angeläget att beredningen av detta ärende görs
på nytt med syfte att kommunfullmäktige ska besluta om programmet.”
Mot bakgrund av detta föreslår man kommunstyrelsen att kommunledningskontoret
får i uppdrag att ta in oberoende expertis för att säkerställa att en objektiv
bedömning av föreslagna objekt i Kulturmiljöprogrammet genomförs. Ärendet ska
därefter beredas för beslut i kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidisnämndens presidium vill med anledning av kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse framföra vikten av att kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att yttra sig över
kulturmiljöprogramet när det bereds på nytt då detta ligger inom nämndens uppdrag.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden önskar yttra sig över kulturmiljöprogramet och
överlämnar härmed önskemålet till kommunstyrelsen.
Exp. KS
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