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Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

  

Plats och Tid Åmåls kulturhus kl 8.30-11.35 
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) t o m § 65 kl 10.40 
Barbro Axelsson (s) 
 
Per Uno Skog, personalrepresentant för TCO, § 58-60 
Annika Andersson, personalrepresentant för DIK, § 58-60 
Kalle Bäckström, Saga-bion, § 64 
Bobby de la Cruz Svanér § 65 
 
Tommy Jingfors, föredragande t o m § 65 kl 10.40 
Stefan Jacobson, t f kulturchef 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Nermin Pismo 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 58-68 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
 Bilagor 

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Nermin Pismo 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2007-10-25 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-11-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-11-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 58 
 
Välkommen 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna. Berörda personalrepresentanter 
var inbjudna till mötet. För DIK deltog Annika Andersson och för TCO 
deltog Per Uno Skog. 
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KN § 59 
 
Upprop,och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Nermin 
Pismo. 
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KN § 60 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
Tillkommande ärende:  
• Budgetuppföljning 
• Utvärdering av Fucking Åmål-projektet. Bobby de la Cruz Svanér 

inbjuden 
• Studieförbundens bidrag 

 
Därefter lämnade personalrepresentanterna sammanträdet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendelistan med tillkommande ärende fastställdes. 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 5 (5) 
 2007-10-25  
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 61 
 
Budgetuppföljning 
 
Förvaltningschefen informerade om ett prognostiserat 
budgetunderskott på 140 000 kr gällande personalbudgeten. 
 
Kulturnämndens redovisning i dagsläget ligger lite i överkant. 
 
I övrigt finns inga avvikande poster inom nämndens ansvarsområde. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Budgetuppföljningen godkänns. 
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KNs bg § 39 
KN § 62 
 
Kulturnämndens organisation 
 
Förvaltningschefen informerade om det förslag till ny organisation som 
personalgruppen inom Kulturhuset lagt fram vilket innebär att Stefan 
Jacobson blir kulturchef med ansvar för Kulturhuset och Kulturskolan. 
Ungdomshuset tillförs Kulturnämnden fr o m 1 januari 2008.  
 
Utrymme ges då till att omreglera förra kulturchefstjänsten till 
kultursamordnare 100 %, med fördelning kulturhuset ca 50 % och övrig 
kulturverksamhet ca 50 % i hela kommunen. 
 
Ärendet har diskuterats i Kommunstyrelsens POU.  
Olika synpunkter på förvaltningstillhörighet finns i de olika enheterna. 
Samverkan ska ske under oktober. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget till ny organisation. 
Vad gäller förvaltningstillhörighet föreslås att ordet ”Kultur” ingår i 
förvaltningsnamnet som en markering, oavsett vilken förvaltning 
enheten kommer att tillhöra. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde informerade förvaltningschefen om 
att förhandlingar med berörda fackföreningar har ägt rum och att även 
de ställer sig bakom förslaget. Ärendet kommer återigen att behandlas 
i POU och ska även tas upp i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Enligt beredningsgruppens förslag. 
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KNs bg § 43 
KN § 63 
 
Gatunamn Näsudden 
 
Förvaltningschefen presenterade förslag på fyra gatunamn på 
Näsudden: Galeasgatan, Kuttergatan, Yatchgatan och Skonaregatan. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Beredningsgruppen återkommer med förslag på namn till 
Kulturnämndens sammanträde 25 oktober. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde diskuterades de föreslagna namnen 
och även andra namnförslag med marin anknytning. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendet bordläggs och tas återigen upp vid nämndens decembermöte. 
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KN § 64 
 
Digitalisering av Saga-biografen 
 
Kalle Bäckström hälsades välkommen till sammanträdet. Han 
informerade om utvecklingsmöjligheter inom digitaliseringen av 
biografer i allmänhet i Sverige och Saga-bion i Åmål i synnerhet. 
 
Kulturnämnden tackade Kalle Bäckström för den intressanta 
informationen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 
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KN § 65 
 
Utvärdering av Fucking Åmål-projektet 
 
Bobby de la Cruz Svanér hälsades välkommen till sammanträdet.  
 
T f kulturchefen informerade om bakgrunden till projektet som 
genomfördes på Karlbergsgymnasiet under nationaldagen 2007. 
Därefter visade Bobby en kort filmsekvens från en av konserterna 
under kvällen samt presenterade en skriftlig utvärdering med 
personliga kommentarer. 
 
Kulturnämnden tackade Bobby för den trevliga presentationen, för ett 
mycket väl utfört arbete och önskade honom lycka till med projektet 
även fortsättningsvis.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendet läggs för tillfället till handlingarna. 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 10 (10) 
 2007-10-25  
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
 
KN § 66 
 
Kulturnämndens sammanträdesdagar 2008 
 
T f kulturchef Stefan Jacobson har tidigare fått i uppdrag att enligt 
givna direktiv inkomma med förslag till datum för sammanträden 2008 
vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Vid dagens sammanträde presenterade han följande förslag till 
sammanträdesdagar för kulturnämnden 2008. 

 
Beredningsgruppen Torsdag 17 januari 
Kulturnämnden Torsdag 31 januari  
Beredningsgruppen Torsdag 6 mars 
Kulturnämnden Torsdag 27 mars 
Beredningsgruppen Torsdag 8 maj 
Kulturnämnden Torsdag 22 maj 
Beredningsgruppen Torsdag 21 augusti 
Kulturnämnden Torsdag 4 september 
Beredningsgruppen Torsdag 9 oktober 
Kulturnämnden Torsdag 23 oktober 
Beredningsgruppen Torsdag 20 november 
Kulturnämnden Torsdag 4 december 

 
Beredningsgruppens sammanträdestider: 8.00. 
Kulturnämndens sammanträdestider: kl 8.30, gruppmöte kl 8.00. 
Plats: Åmåls kulturhus om inte annat anges. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden har ovanstående förslag som utgångspunkt för 
sammanträdesdagar 2008. Eventuella förändringar under året görs om 
behov framkommer.  
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KN § 67 
 
Studieförbundens bidrag 
 
T f kulturchef Stefan Jacobson informerade kort från informationsdag i 
Falköping 2007-10-24 där man diskuterat fjolårets regeringsförslag till 
nya bidragsregler för studieförbunden. 
 
Vid nämndens tidigare sammanträde har beslutats att inbjuda 
studieförbunden till träff för diskussion om deras verksamhet och 
bidragsregler. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
T f kulturchefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att tillämpa de 
nya bidragsreglerna för studieförbunden redan från 2008 samt att 
snarast påbörja dialog med studieförbunden. 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 12 (12) 
 2007-10-25  
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 68 
 
Delgivningar/rapporter 

 
- UniTons utvärdering 
 
- 12 ex av en diktsamling av Arne Jansson inköpta att använda som 

gåvor 
 
- Revisionsrapport Demokrati och service – användning och 

värdering av IT 
 
- Utvärdering Konst x Design x Kreativitet 

 
- Idéer om turismsatsningar 

 
- Konst i offentlig miljö 

 
- Ordförande Lisbeth Karlsson informerade från budgetberedningens 

sammanträde. 
 

- Stefan Jacobson delgav kulturnämnden information från 
konferenser om Skapande skola och Västra Götalands 
kulturprogram 

 
- Prisbelopp vid direktupphandling 
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