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Plats och Tid Åmåls kulturhus kl 8.30-12.00 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) 
Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s)  
Barbro Axelsson (s) i stället för Lars Sällström (s) till kl 9.50 § 78 
Lena Hesselroth (c) i stället för Lars Sällström (s) från kl 9.50 § 79 
 
 

Övriga deltagande Lena Hesselroth (c) till kl 9.50 § 78 
 
Per Uno Skog, personalrepresentant för TCO, § 69-71 
 
Stefan Jacobson, t f kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Inga Engström 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 69-81 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
 Bilagor 

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Inga Engström 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2007-12-06 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-12-12 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-01-04 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 69 
 
Välkommen 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna. Berörda personalrepresentanter 
var inbjudna till mötet. För TCO deltog Per Uno Skog. 
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KN § 70 
 
Upprop,och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inga 
Engström. 
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KN § 71 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärenden och gick kort igenom dem. 
 
Därefter lämnade personalrepresentanten sammanträdet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Dagordningen fastställdes. 
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KN § 72 
 
Budgetuppföljning 
 
T f kulturchefen informerade om att inga förändringar sedan 
föregående månad föreligger. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Budgetuppföljningen godkänns. 
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KN § 73 
 
Kulturnämndens budget 2008 
 
T f kulturchef Stefan Jacobson informerade om att Åmåls kommuns 
fullmäktige antagit budget för 2008 och att kulturnämnden beviljats  
150 tkr för Vision 2015 samt 140 tkr för Kulturskolans finansiering av 
tjänst. Däremot har fullmäktige avslagit kulturnämndens ansökan om 
100 tkr för läs- och skrivteknikertjänsten inom kulturhuset som inte 
täcks av lönebidrag. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
T f kulturchef Stefan Jacobson får i uppdrag att ta de kontakter som 
behövs för att undersöka möjligheten att lösa finansieringen samt 
placeringen av läs- och skrivteknikertjänsten. 
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KNs bg § 39 
KN § 62 
KNs bg 49 
KN § 74 
 
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 2007-10-25 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. 
 
 
Vid kulturnämndens beredningsgrupps sammanträde 2007-11-23 
förelåg POU:s protokoll § 115 av 2007-11-07 där förslaget till 
kommunstyrelsen löd: 
 
(fortsättning nästa sida) 
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KNs bg § 39 
KN § 62 
KNs bg 49 
KN § 74 forts 
 
Kulturnämndens organisation, fortsättning 
 
”Kommunstyrelsen bifaller arbetsgruppens förslag i ärendet enligt 
skrivelse 2007-09-27. Förvaltningstillhörighet skall vara samhälls-  
byggnadsförvaltningen. Organisationsförändringen träder i kraft  
2008-01-01. En utvärdering skall ske i ärendet senast i december 2008 
och omfatta bl a om förvaltningstillhörigheten tillvaratar verksamhetens 
mål, syfte och behov på bästa sätt.” 
 
Tf kulturchefen informerade också om att rekryteringen av 
kultursamordnare pågår.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2007-12-06 informerade t f 
kulturchefen Stefan Jacobson om att rekryteringen av kultursam-
ordnare pågår och att hela 57 st ansökningar har inkommit.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KNs bg § 50 
KN § 75                         Dnr 2007/00004 
 
Studieförbundens bidrag 
 
Vid nämndens tidigare sammanträde har beslutats att under hösten 
inbjuda studieförbunden till träff för diskussion om deras verksamhet 
och bidragsförfarande. 
 
Vid beredningsgruppens sammanträde informerade t f kulturchefen om 
att mötet ägt rum 2007-11-22 och att önskemål om bl a fortsatt kontakt 
med både tjänstemän och beslutande politiker då framkommit.  
 
Fr o m 2008-01-01 utökas antalet studieförbund från 8 till 9. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Nya rekommendationer avseende regler för beräkning av 
studieförbundens kommunala anslag antas fr o m 2008-01-01. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Enligt beredningsgruppens förslag. 
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KNs bg § 43 
KN § 63 
KNs bg § 51 
KN § 76 
 
Gatunamn Näsudden 
 
Förvaltningschefen presenterade förslag på fyra gatunamn på 
Näsudden: Galeasgatan, Kuttergatan, Yachtgatan 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. 
 
 
Vid beredningsgruppens sammanträde 2007-11-23 diskuterades 
ärendet återigen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår revidering 
av gatunamnet Yachtgatan. Som alternativ diskuteras Skutvägen, 
Fogdegatan, Fyrgatan eller Segelvägen.   
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet överlämnas återigen till kulturnämnden utan eget förslag. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2007-12-06 föreslogs att även 
Galeasgatans namn skulle ändras. Förslag till nya gatunamn på 
Näsudden: Kuttergatan, Skonaregatan, Fogdegatan och Skeppsgatan. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden överlämnar Kuttergatan, Skonaregatan, Fogdegatan 
och Skeppsgatan som förslag till gatunamn på Näsudden till Åmåls 
kommuns Bygg- och Miljöavdelning. 
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KNs bg § 52 
KN § 77 
 
Åmåls kommuns Kulturstipendium 2007 
 
Åmåls kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller ideell 
förening som belöning eller stöd och uppmuntran för värdefulla insatser 
inom litteratur, konst, musik, teater, vetenskap, undervisning, folkbild-
ning eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.  
 
Stipendiesumman är 15 000 kr.  
 
T f kulturchef informerade vid beredningsgruppens sammanträde om 
inkomna förslag till kulturstipendiater 2007 och gav lite bakgrunds-
information. 
 
Beredningsgruppen diskuterade inkomna förslag till stipendiat.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet överlämnas till kulturnämnden utan eget förslag. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2007-12-06 gicks inkomna förslag 
igenom och diskuterades. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Fr o m 2008 utdelas årets kulturstipendium i samband med national-
dagsfirandet 6 juni. 
 
Nämnden beslutar att årets stipendiesumma ska tilldelas en enda 
stipendiat. 
 
En enig kulturnämnd beslutar att årets kulturstipendium tilldelas  
 
Peter Bergting med motiveringen:  
Till en illustratör och kulturskapare på hög internationell genremässig 
nivå med en unik känsla för det sagolika visualiserar han ”Milo”, ”Alvin” 
och till och med ”Harry Potter” till en värld som även existerar i 
”fantasyn”. 
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KN § 78 
 
Tack 
 
Kulturnämnden ajournerar sig för kafferast tillsammans med 
kulturhusets personal. 
 
I samband med detta tackar kulturnämndens ordförande alla inom 
kulturnämndens arbetsområde för ett bra verksamhetsår och tillönskar 
alla god jul och gott nytt år. 
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KN § 79                         Dnr 2007/00012 
 
Ansökan om kulturanslag, Åmåls arbetarekommun 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat Åmåls 
Arbetarekommuns ansökan om kulturanslag till kulturnämnden. 
Ansökan avser Arbetarekommunens 100-årsfirande 2008, bistånd till 
arrangemanget samt utgivande av en jubileumsbok om Arbetare-
kommunens historia. Inget belopp finns angivet i ansökan. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturkansliet får i uppdrag att undersöka praxis vad gäller bidrag till 
skrifter samt vilka olika praktiska möjligheter till hjälp som kan ges till 
Åmåls Arbetarekommun i samband med deras 100-årsjubileum 2008. 
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KNs bg § 36                  Dnr 2007/00008 
KN § 52 
KN § 80 
 
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 
 
 
Vid Kulturnämndens sammanträde 2007-12-06 informerade ordföran-
den om att Biblioteket har kontaktat Åmåls släktforskare och kommit 
överens med dem om att ordna ytterligare en dator till släktforsknings-
avdelningen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 
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KN § 80 
 
Delgivningar/rapporter 

 
- T f kulturchef: Konst i offentlig miljö 
 
- Ordföranden: Frukostmöte med FÅC 

 
- Ordföranden, vice ordföranden och t f kulturchefen: Rapport från 

resa till Larvik, Norge 
 
- T f kulturchef: Turistsatsningar: Fotofest med Åmåls Fotoklubb och 

RIFO maj 2008 
 
- T f kulturchef: Planering av utvecklat samarbete med Kalle 

Bäckström, Saga-bion 
 
- T f kulturchef: Unitons framtida EU-projekt 
 
- T f kulturchef: Skolprojekt 2008, ett samarbete med Not Quite 

 
- Inga Engström: Emil Torger representerar kulturnämnden som 

jurymedlem i årets ”Lusserocken” 
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KN § 81 
 
Visning av kommunarkivet 
 
Kommunarkivarie/antikvarie Margareta Nilars visade kulturnämnden  
ett bildspel om kommunarkivet och informerade om dess verksamhet. 
Därefter fick nämnden en guidad visning av kommunarkivet. 
 
Ordföranden tackade för den intressanta informationen och avslutade 
därefter sammanträdet. 
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