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Kulturråd i Alingsås Kommun
Kulturrådet ska fungera som ett forum för idé- och informationsutbyte, verksamhetsutveckling
och främja en god relation mellan kultur- och utbildningsnämnden och kulturföreningarna
verksamma i Alingsås kommun.
Riktlinjer









Som ledamot i kulturrådet företräder man sin konstform eller kulturyttring. Där förväntas
man arbeta gränsöverskridande och i dialog med övriga ledamöter främja kulturlivet i
stort samt kunna se möjligheter till en bra utveckling för kulturen i Alingsås kommun
som helhet.
Syftet är att företräda kulturen i övergripande strategiska frågor i dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Kulturrådet ska bestå av fem ledamöter, en vardera från kulturyttringarna avbildande
konst, musik, film, scenkonst samt litteratur (målsättning 50/50 kvinnor och män). Nya
ledamöter och utbyte ska ske på ett sätt så att rådets funktion och stabilitet bevaras och
upprätthåller en god geografisk representation
Att arbeta för ett positivt förhållningssätt mellan kulturen och företrädare från kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Möten ska ske en gång per termin, två gånger om året. På begäran kan ytterligare
möten initieras om samstämmighet råder om att så ska ske.
Kulturrådet skall inom sig utse lämplig konstituering och skapa arbetsgrupp/er som
inhämtar information och önskemål från kommunens samlade kulturföreningar som
beredning inför kulturrådets möten.

Struktur
Kulturrådet ska bestå av följande utsedda funktioner;






Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden (tillika ordförande i idrottsrådet samt
mediakontakt), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden samt ytterligare två
ledamöter från kultur- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens presidium adjungeras till rådet vid behov.
Förvaltningschef samt verksamhetschef inom kultur- och utbildningsförvaltningen.
Sekreterare, fast sekreterare.
En representant från kulturyttringarna avbildande konst, musik, film, scenkonst samt
litteratur.

Förslag på fast dagordning och mötesinnehåll
•
•
•
•
•
•

Information från nämnden
Rapporter/skrivelser
Arrangemang, projekt och aktiviteter
Bokning och bidrag
Aktuella frågor från föreningarna
Övrigt

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se

1 (1)

