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Beslutande 
Anna Chorell (M), ordförande 
Niclas Ahlberg (SD) 
Martin Rapp (S) 
Kristian Hermansson (S) 
Johanna Mörk (C) 
Paulina Svenungsson (C) 
Christopher Hederström (C) 
Johan Sösaeter Johansson (SD) 
Anna Sturk (SD) 
Lorentz Lindell (SD) ersättare för Anders-William Berg (EDL) 
Jonas Hilmersson (KD) 
 
Ersättare 
Andreas Quiroz Jansson (S) 
Arij Ali (C) 
Christian Lindeman (M) 
Andreas Freiholtz (SD) 
 
Övriga närvarande 
Annika Liljemark, Lärarförbundet 
Frej Dristig, kommunalråd 
Karin Hallhagen Bagby, blivande sektorchef 
 
Tjänstepersoner 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Håkan Sundberg, tf sektorchef 
Marit Foss Fredriksson, kulturchef 
Anders Nordgren, verksamhetschef skola 
Mia Berg, verksamhetschef förskola 
Yvonne Jansson Sandberg, rektor vuxenutbildning och SFI 
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§ 18 
Kulturstrategi för barn och unga i Lilla Edets kommun 
Dnr BIN 2022/306 
 
Sammanfattning 
Sektor bildning har tagit fram en Kulturstrategi för barn och unga i Lilla Edets kommun. 
Avsikten med kulturstrategin är att synliggöra kommunens förhållningssätt i 
kulturfrågor gällande barn och unga och strategin behövs för att skapa en långsiktig och 
hållbar utveckling av Lilla Edets kulturverksamheter för barn och unga.  
 
Kulturstrategin ska vara en del i att förverkliga Lilla Edets vision med syfte att förenkla 
våra yngsta invånares vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Kulturstrategin 
syftar också till att bidra med att stimulera barn och ungas kunskapsutveckling.   
Kontinuerliga kulturupplevelser med hög kvalitet och kulturinslag av kreativt arbete 
med estetiska lärprocesser i förskolan och skolan ska därför ses som bidragande till 
ökad måluppfyllelse för barn och unga i Lilla Edets kommun.  
 
För att förverkliga mål och strategier i Kulturstrategin för barn och unga krävs ett utökat 
samarbete inom sektorn och mellan de olika sektorerna i kommunen. Syftet med 
samarbetet är att uppfylla lagen om barns likvärdiga rätt till kulturella och konstnärliga 
verksamheter och därigenom bidra till barn och ungas allsidiga personliga utveckling. 
 
Kulturstrategin är en konkretisering av visionen och ska ge ledning och peka ut 
handlingsriktningar och prioriterade områden. Strategin ska ses som ett vägledande 
styrdokument för hela Lilla Edet. Varje sektor väger därtill själva in planens mål och 
strategier i sitt arbete. Gemensam utveckling av planens målområden i samverkan 
mellan sektorer är ett viktigt fortsatt arbete.   
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 7/2023 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 
Förslag till Kulturstrategi för barn och unga daterad 2023-01-25 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En kulturstrategi för barn och unga är en förutsättning för att kunna söka och ta del av 
regionala och statliga bidrag. Ett exempel är det regionalt arrangörsstöd som f.n. är ca 
70 tkr. 
 
Sektor bildning vill skapa en Kulturgaranti där barn och unga under förskole- och 
grundskoletid får tillgång till minst en kulturupplevelse per år. Det kan handla om att 
anlita professionella kulturaktörer, material till skapande, bussresor för barn och elever, 
kompetensutveckling för pedagoger och kulturombud mm. Kostnaden för kulturgarantin 
uppskattas till 600 tkr per år det vill säga ett snitt på 300 kr per barn/elev och läsår. 
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I jämförelse med budget för 2023 skulle det innebära en ökning av kostnaderna på  
600 tkr. I händelse av att den föreslagna kostnaden inte täcks upp genom nämndens 
äskande till fullmäktige för 2024 så behöver prioritering inom verksamhetsområdet 
alternativt sektorns ansvarsområde ske. 
 
 
Sociala konsekvenser 
Strategin ska leda till: 

• Att ge bättre förutsättningar för eget skapande och kulturella upplevelser för 
barn och unga i kommunen 

• Att bidra till ökad måluppfyllelse för barn och elever, genom att kombinera 
kultur, lärande och problemlösning kan barn och unga få kunskap på flera sätt  

• Att barn och unga utvecklas och tar del av samhället och demokratin 
• Att ge barn och unga möjligheter att forma sina liv och möjligheter till 

inflytande över samhällsutvecklingen 
• Att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör barn och 

unga 
 
Ajournering kl 9.05-9.15. 
 
Yrkanden 
Niclas Ahlberg (SD) yrkar att fokusområdet jämställdhet, genus, inkludering och 
likvärdighet ersätts med ett fokusområde där strategier tas fram för att ge vårt lokala 
kulturarv en särskilt framträdande plats.  
 
Martin Rapp (S) yrkar avslag på Niclas Ahlbergs (SD) yrkande och bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kristian Hermansson (S) yrkar avslag på Niclas Ahlbergs (SD) yrkande och bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Niclas Ahlbergs yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
bildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Niclas Ahlbergs (SD) förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Niclas Ahlbergs (SD) 
förslag beslutar bildningsnämnden bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Anna Chorell (M) X   
Niclas Ahlberg (SD)  X  
Martin Rapp (S) X   
Kristian Hermansson (S) X   
Johanna Mörk (C) X   
Paulina Svenungsson X   
Christopher Hederström (C) X   
Johan Sösater Johansson (SD)  X  
Anna Sturk (SD)  X  
Lorentz Lindell (SD)  X  
Jonas Hilmersson (KD)  X  
Summa 6 5  

 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Kulturstrategi för barn och 
unga i Lilla Edets kommun.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Reservation 
Niclas Ahlberg (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD), Anna Sturk (SD), Lorentz Lindell 
(SD) och Jonas Hilmersson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kulturchef 
Kommunfullmäktige 
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