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§ 37 2017.125 KS

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 20092011, kompletterad med Riksantikvarieämbetes bebyggelseregister från 2014.
Programmet och inventeringsarbetet har utförts tillsammans med Västarvet/Lödöse
museum och är avstämt med Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 51, 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, dock senast vid kommunfullmäktige i september
2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 mars 2017, § 25, att kultur- och
fritidsnämnden önskar yttra sig över kulturmiljöprogrammet och överlämnar härmed
önskemålet till kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2018 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit in oberoende expertis för att göra en
stickprovsgranskning av ett antal objekt i Kulturmiljöprogrammet. Den externa
granskningen har gjort en liknande bedömning av majoriteten av fastigheterna i
stickproven men har avvikande bedömning gällande en fastighet.
Kommunledningskontoret anser att Kulturmiljöprogrammet bör antas utifrån att den
externa granskningen överlag visar sig överensstämma med bedömningen i
Kulturmiljöprogrammet. Vid eventuella framtida beslut om den enskilda fastighet där
den externa granskningen har en avvikande bedömning bör det tas hänsyn till att
bedömningen i Kulturmiljöprogrammet och bedömning av den externa granskningen
är avvikande.
Då Kulturmiljöprogrammet tydliggör hur Alingsås kommun ser på kulturarvet samt hur
detta påverkar den framtida utvecklingen av kommunen bör kommunfullmäktige
besluta om Kulturmiljöprogrammet.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kulturmiljöprogrammet antas bortsett bedömningen av fastighet Bälinge 6:16 med
anledning av den externa granskningen.
Yrkande
Simon Waern (S) yrkar att förslag till beslut ändras till:
Kulturprogrammet antas.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kulturmiljöprogrammet antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 2 of 2

Utdragsbestyrkande

