
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-13 

 2007-08-30  

Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

  

Plats och Tid Not Quite, Fengersfors kl 8.30-11.30 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Emil Radanov (c) 
Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s)  
Lars Sällström (s) 
 
 

Övriga deltagande Kerstin Edvinsson (c) 
Lena Hesselroth (c) 
 
Tommy Jingfors, föredragande 
Stefan Jacobson, rektor Kulturskolan 
Inga-Britt Jonsson, kulturchef 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Emil Radanov 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 47-57 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
 Bilagor 

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Emil Radanov 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2007-08-30 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-09-12 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-10-04 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 47 
 
Välkommen 
 
Dagens sammanträde var förlagt till Not Quite i Fengersfors.  
 
Sara Vogel-Rödin från Not Quite hälsade välkommen och bjöd på en 
guidad rundtur i lokalerna. Därefter följde en kort kaffepaus med 
avtackning av avgående kulturchefen. 
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KN § 48 
 
Upprop och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emil 
Radanov. 
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KN § 49 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
Tillkommande ärende:  
Dalslands Litteraturförenings ansökan om kulturstöd för Bokdagar i 
Dalsland 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendelistan med tillkommande ärende fastställdes. 
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KNs bg § 35 
KN § 50 
 
Budget 2008 
 
Förvaltningschefen informerade om att ramarna för 2008 års budget 
fastställs av KF 2007-06-20 § 116 och att förvaltningarna fått sina 
förutsättningar samma månad. 
 
Lönekostnaderna får öka med 3,7 %, övriga kostnader med 2,0 % och 
intäkterna ska beräknas öka med 1,5 %.  
 
I dagsläget är sifferbudgeten ej klar. 
 
Kulturchefen har inlämnat förslag till Kulturhusets budget. 
Kulturskolans rektor samt Förvaltningschefens budgetarbete för sina 
respektive ansvarsområden pågår. 
 
Beredningsgruppen diskuterar ärendet och ger förvaltningschefen 
vissa direktiv, bl a att anslå pengar i budget för anställning av en 
kultursekreterare, 30 % av kostnaden för en läs- och skrivtekniker samt 
anslag till den nu ej budgeterade tillsvidareanställningen på 
Kulturskolan. Dessutom ska medel avsättas för speciella 
integrationsändamål, upprustning av Kunskapscentrum Karlbergs aula 
samt utökning av nationaldagskontot. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT 
 
Förvaltningschefen redovisar budgetförslag för 2008 vid nämndens 
sammanträde 30 augusti. 
 
Vidare får förvaltningschefen i uppdrag att se över budgeten och dess 
anpassning till nuvarande organisation jämfört med föregående år. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde presenterade förvaltningschefen 
förslag till budget för 2008 utifrån beredningsgruppens uppdrag. 
 
Nämnden diskuterade ingående verksamhetsplaner, verksamhets- 
budget, investeringsbudget samt taxor, se bilaga. Nämnden 
diskuterade också behoven som inte inryms inom befintlig rambudget. 
 
Emil Radanov (c) tog upp diskussionen om en eventuell differentierad 
taxa inom musikskolan. 
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KN § 50 forts 
 
Budget 2008 
 
Rektorn för musikskolan informerade om de behov som föreligger för 
en upprustning av Karlbergsskolans aula. 
 
Inga Engström (s) yrkade bifall till budget 2008 samt de behov som är 
preciserade utöver vår budgetram. 
 
Emil Radanov (c) vill utöka de ekonomiska förutsättningarna för 
kulturlivet i kommunen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
• Kulturnämnden godkänner förslag till verksamhetsbudget och vill 

understryka vikten av att de behov som är redovisade utöver 
rambudget blir tillgodosedda. 

 
• Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslaget om investeringar för 

2008-2010. 
 
• Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslaget om taxor för 2008. 
 
• Kulturnämnden vill betona vikten i att Karlbergsskolans aula får en 

upprustning, dels för skolans behov och dels för verksamheten som 
bedrivs på kvällar och helger, med teater-, opera- och dans-
föreställningar. 

 
 
Delgivning: Kommunstyrelsen 
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KN § 51 
 
Budgetuppföljning 
 
Förvaltningschefen informerade om ett prognostiserat 
budgetunderskott på 140 000 kr gällande personalbudgeten. 
 
I övrigt finns inga avvikande poster inom nämndens ansvarsområde. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Budgetuppföljningen godkänns. 
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KNs bg § 36                  Dnr 2007/00008 
KN § 52 
 
Datorer släktforskningsavdelningen, Åmåls bibliotek 
 
Åmåls Släktforskare har inkommit med en skrivelse angående 
önskemål om uppgradering av släktforskningsdator samt 
införskaffande av ytterligare en dator på biblioteket. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG 
 
Kulturnämnden ger kommunarkivarien/antikvarien i uppdrag att  
komma med förslag till lösning i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Enligt Kulturnämndens beredningsgrupps förslag. 
 
 
Delgivning: kommunarkivarien/antikvarien 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 9 

 2007-08-30  
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KNs bg § 37                   Dnr 2007/00009 
KN § 53 
 
Bidragsansökan Åmåls Stadsmusikkår 
 
Åmåls Stadsmusikkår har inkommit med ansökan om ekonomiskt 
bidrag för busskostnaden gällande Ölandsresan som musikkåren 
gjorde i samband med Kronprinsessans 30-årsdagskalas i juli. 
Musikkåren representerade vid tillfället Åmåls kommun. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG 
 
Kulturnämnden beviljar Åmåls Stadsmusikkår 3 000 kr i bidrag för 
busskostnaden i PR-syfte. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Enligt Kulturnämndens beredningsgrupps förslag. 
 
 
Delgivning: Åmåls Stadsmusikkår 
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KN § 54                         Dnr 2007/00010 
 
Dalslands Litteraturförenings ansökan om kulturstöd för Bokdagar i 
Dalsland 2008 
 
Dalslands Litteraturförening har inkommit med ansökan om kulturstöd 
för att kunna genomföra Bokdagar i Dalsland även 2008. De ansöker 
om bidrag hos alla dalslandskommunerna. Från Åmåls kulturnämnd 
ansöker föreningen om 26 600 kr. 
 
Förvaltningschefen informerade om att ärendet tidigare överlämnats till 
Kommunstyrelsen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendet överlämnas även i år till Kommunstyrelsen i brist på egna 
medel. 
 
 
Delgivning: Kommunstyrelsen 
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KN § 55 
 
Samarbete mellan Konstbild 82 och Åmåls konsthall 
 
Den avgående Kulturchefen informerade om de kommande 
förutsättningarna för utställningsverksamheten i Åmåls konsthall i 
samarbete med Konstbild 82. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Nämnden tackade för informationen och hoppas på ett fortsatt  
givande samarbete med Konstbild 82. 
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KN § 56 
 
Delgivningar/rapporter 
 
- Funktionshindrades samarbetsråd, protokoll 
 
- Ansökningar bibliotekschefsjobbet 
 
- Kungsstenen på Kungsberget, klotter 

 
- Ommålning av Gamla kyrkan 
 
- Vattenläckage i kommun- och föreningsarkivet 

 
- Fucking Åmål-festival på nationaldagen 

 
- UniTons konferensdagar 

 
- Broschyr om fornlämningar, Åmåls kommunarkiv 

 
- Konst i offentlig miljö, ljusfestsprojekt 2008 

 
- Musik i Västs erbjudande om samarbete inom äldrevården 
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KN § 57 
 
Ev inställda sammanträden 
 
Ordförande informerade om att Kulturnämndens beredningsgrupps 
sammanträde 6 september samt Kulturnämndens sammanträde 20 
september troligen kommer att ställas in. 
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