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§ 41 2018.219 KFN

Ekomuseum förstudie
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under året haft i uppdrag att utföra en förstudie om konceptet Ekomuseum,
för att kunna ”undersöka möjligheterna att upprätta konceptet Ekomuseum någonstans i
kommunen” (KFN flerårsstrategi 2018-2020, s 3). En förstudie har genomförts vilken biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
I förstudien presenterar förvaltningen vad konceptet ekomuseum innebär och vad det bidrar
till. Vidare redogör förvaltningen för de studiebesök som genomförts på ekomuseer i södra
Sverige samt redogör för vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att göra ett Ekomuseum
lyckosamt. Ekomuseum kan upprättas på begränsat tema eller geografiskt område.
Förstudien visar att Ekomuseum delvis liknar andra koncept som finns i Alingsås närmiljö så
till vida att de är koncept under ett gemensamt namn eller tema för marknadsföring och
evenemang. Exempel på detta är ”Lab 190” och ”Retrovägen”. I de fall liknande koncept ska
utvecklas bör det kopplas samman med turistnäringen och den handlingsplan för turist och
besöksnäring (KFN 16 april 2018 § 21). Handlingsplanen lyfter fokusområdena kultur-, naturoch matturism, vilket är i linje med ett ekomuseums innehåll och koncept. Förstudien för
Ekomuseum visar på några av de aktiviteter och åtgärder som behövs inför upprättande av
eventuellt ekomuseum. Dessa löper parallellet med de aktiviteter och åtgärder som
handlingsplan för turist och besöksnäring har identifierat såsom:
 utveckla den digitaliserade turist- och besöksnäringen,
 inventering av besöksmål, evenemang och ny service samt kompetens,
 utveckla och paktetera utbudet av produkter och koncept utifrån fokusområdena
kulturturism, naturturism samt måltidsturism
 skapa en organisation med samverkanspartners i syfte att få en effektiv besöksnäring
 utbilda guider
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden
Rapporten ”Förstudie Ekomuseum i Alingsås kommun” godkänns” och beaktas i kommande
strategiarbete för turist- och besöksnäringen.
Expedieras till
Helena Grundberg, kulturutvecklare
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