
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-10 

 2007-03-21  

Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

  

Plats och Tid Kulturhuset kl 14.00-16.00 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s)  
Lars Sällström (s) 
Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov, till kl 15.00 § 35 
Lena Hesselroth (c) ordinarie § 31 
Nicklas Runelid (fp) ordinarie § 31 

Övriga deltagande Lena Hesselroth (c) 
Nicklas Runelid (fp) 
Barbro Jonsson (s) 
Emil Torger (s) 
 
Tommy Jingfors, föredragande 
Inga-Britt Jonsson, kulturchef 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Inga Engström 
Justeringens  
plats och tid 

 

 28-36 Sekreterare 
Birgitta Andersson 

Paragrafer

 
Ordförande 

Lisbeth Karlsson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Inga Engström 

Bilagor 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2007-03-21 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-03-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-04-16 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 28 
 
Upprop och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inga 
Engström. 
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KN § 29 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
Tillkommande ärende: Kulturnämndens arbetsordning. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendelista med tillkommande ärende fastställdes. 
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KN § 30 
 
Budgetuppföljning 
 
Förvaltningschefen redovisade den aktuella ekonomiska ställningen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Den ekonomiska rapporten las med godkännande till handlingarna. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka hur mycket av 
flyktingarnas schablonersättningen som tillfaller kulturella ändamål. 
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KNs bg § 15 
KN § 31                          Dnr 8/2007 
                                           
Föreningsbidrag 
 
Vid beredningsgruppens möte förelåg sammanställning av inkomna 
kulturföreningars ansökningar om föreningsbidrag för 2007 och 
kulturchefens förslag till fördelning av bidrag. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT 
 
Beredningsgruppen överlämnar ärendet till Kulturnämnden utan eget 
förslag. 
________________________________________________________ 
 
Vid kulturnämndens möte deltar inte Kerstin Edvinsson eller Nermin 
Pismo i ärendet pga jäv. Ersättare: Lena Hesselroth resp Nicklas 
Runelid. 
 
Sammanställning över inkomna ansökningshandlingar från de 
kulturella föreningarna redovisades.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Fördelning av årets föreningsbidrag till kulturföreningarna görs enligt 
sammanställning. 
 
 
Delgivning: Kulturföreningarna 
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KN § 32 
 
Vision 2015 
 
Förvaltningschefen informerar om ”Vision 2015” och presenterar 
”Framtidsplaner för Åmåls kommun, underlag till en fördjupad 
översiktsplan med möjligheter för ökad attraktion och utveckling av 
verksamheter längs kommunens vattenvägar”  
 
Ordföranden tackade för den intressanta informationen. 
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KN § 33                          Dnr 1/2007 
 
Kulturnämndens reglemente 
 
Vid Kulturnämndens sammanträde 2007-01-18 § 4 godkändes förslag 
till kulturnämndens reglemente och översändes till kommunstyrelsen 
för fastställande av fullmäktige. 
 
Ärendet har återremitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott  
2007-02-20 § 105. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Sista meningen i § 2 ”Kulturnämndens ordförande eller dess vice 
ordförande skall så snart som möjligt delge kulturnämnden de 
delegationsbeslut som fattats under krisledningsorganisation” stryks 
eftersom Kulturnämnden inte har något krisledningsansvar. 
________________________________________________________ 
 
Delgivning: Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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KN § 34 
                                                                 
Arbetsordning 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Kallelse till Kulturnämndens sammanträden ska vara ledamöter och 
ersättare tillhanda senast 5 dagar innan sammanträdet. Skickas per 
post. 
 
Kulturnämndens protokoll skickas till nämndens ledamöter både per 
mail och post. 
 
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde kallar själv 
ersättare. 
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KN § 35 
 
Delgivningar/rapporter 
 
- Kulturchefen rapporterade från seminariet ”Konst i offentlig miljö” 
- Förvaltningschefen informerade om ”Skaparglädje” – Vård och  
     Omsorg betalar för deltagare men ej ledare 
- Ordföranden rapporterade från Karlbergs melodifestival 
- Ordföranden rapporterade om planerna för nationaldagsfirandet 
 
 
Kerstin Edvinsson lämnar sammanträdet. 
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KN § 36           
 
Presentation av Kulturhuset och dess verksamhet 
 
I anslutning till en kaffepaus informerade Kulturchefen om kulturhuset 
och dess verksamhet. Bibliotekarie Yvonne Sandström informerade 
också om bibliotekets sociala verksamhet. 
 
Därefter följde en rundvandring i Kulturhuset. 
 
Ordföranden tackade för informationen och avslutade sammanträdet. 
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