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KN § 1                       
 
Kommunrevisorerna besöker Kulturnämnden 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson hälsar kommunrevisorerna Jens 
Karlsson, Bengt Hansson och Tor Hoffback samt Deloittes revisorer 
Hans Wennerholm och Johan Osbeck från företaget Deloitte välkomna 
till sammanträdet. 
 
De delar ut en enkät till politikerna angående ekonomi, personal, 
internkontroll och verksamhetsmål som dessa fyller i under tiden som 
kulturchef Stefan Jacobson informerar om Kulturnämndens verksamhet 
i stort. 
 
Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson tackar därefter för 
besöket och hälsar dem välkomna tillbaka i samband med uppföljning. 
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KN § 2 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föredragningslista fastställs. 
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KNs bg § 5                     Dnr  2009/00005 
KN § 3 
 
Drogpolitiskt program, remiss 
 
Protokoll av KS AU § 471 av 2008-12-16 behandlas. 
 
Foklhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson vill ha synpunkter på 
förslag till drogpolitiskt program. KS AU har remitterat ärendet till 
nämnderna för yttrande. Remissvar önskas senast 28 februari 2009. 
 
Kulturnämndens beredningsgrupp diskuterar ärendet och konstaterar 
att samverkan mellan olika nämnder behövs. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Enhetschef Ola Bengtsson inbjuds till kulturnämndens sammanträde 
18 februari för att där ge sina synpunkter i ärendet. 
 
 
Delgivning: Ola Bengtsson 
 
 
Till Kulturnämndens sammanträde 18 februari 2009 hälsas 
Ungdomshusets enhetschef Ola Bengtsson välkommen. Han redovisar 
sina synpunkter för kulturnämnden och nämnden diskuterar ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Kulturnämnden anser att det drogpolitiska programmet bör 

presenteras i en förenklad version för att tydliggöra arbetet och 
skapa delaktighet för kommuninnevånarna. 

 
Fortsättning nästa sida 
 
 
 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
 Sammanträdesdatum  
KULTURNÄMNDEN 2009-02-18 5 (13)   
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KNs bg § 5                     Dnr  2009/00005 
KN § 3 
 
Drogpolitiskt program, remiss, fortsättning 
 
2. Kulturnämnden anser att nämndens namn borde finnas med 

under rubriken ”Ansvar” under följande punkter: 
 

a. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi 
”Hälsofrämjande skolstrategi…” eftersom Kulturnämnden 
har en liten del i Livskunskapsarbetet genom Ungdomshuset

 
b. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi 

”Drogfria förebilder”. ”Huset” ändras till ”Kulturnämnden”      
p g a att Kulturnämnden ansvarar för Ungdomshusets aktiva 
arbete med ungdomar och på så sätt visar på drogfria 
alternativ. 

 
c. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi 

”Ungdomars delaktighet. ”Huset” ändras till ”Kulturnämnden”
 
d. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” –  Strategi 

”Samverkansgrupper” eftersom en representant från 
Ungdomshuset ingår i BRÅ. 

 
e. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi 

”Riktade insatser” – Åtgärd/insats ”Tydlig åtgärdskedja…” 
 
f. Delmål ”Drogfri fritid för barn och ungdom” – Strategi 

”Drogförebyggande bidragsstrategi” 
 
g. Delmål ”Drogfri fritid för barn och ungdom” – Strategi 

”Meningsfull fritid” 
 
h. Delmål ”Drogfria miljöer för barn och ungdom – Strategi 

”Delaktighet” 
 
 
Delges: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KN § 4 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos januari 
2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
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KNs bg § 2                     Dnr  2009/00001 
KN § 5 
 
Regler för kulturföreningarnas bidragsgivning 
 
Kulturkansliet presenterar förslag till regler för kulturnämndens 
bidragsgivning till kulturföreningar i Åmåls kommun. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden beslutar anta de föreslagna reglerna med viss 
redaktionell förändring samt att sista datumet för ansökning om bidrag 
fr o m 2009 ändras till 31 mars. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 18 februari 2009 diskuteras ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Föreslagna regler antas. 
 
2. Kulturföreningarna ska tillsammans med sina ansökningar bifoga 

även innevarande års årsmötesprotokoll som underlag. 
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KNs bg § 3                     Dnr 2009/00002 
KN § 6 
 
Ansökan om bidrag till utgivning av boken ”Båtar på Vänern 3” 
 
Bidragsansökan från Björn Larsson behandlas.  
 
Björn Larsson ansöker om bidrag på 15 000 kr för utgivning av boken 
”Båtar på Vänern 3”.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden avslår bidragsansökan. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden avslår bidragsansökan. 
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KNs bg § 4                     Dnr  2009/00003 
KN § 7 
 
Kommunens konstinnehav 
 
Skrivelse av Björn Weiderstrand behandlas. 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för kommunens konstinnehav, 
nuvarande hantering mm.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden ger kulturkansliet i uppdrag att inkomma med förslag till 
lösning av ärendet. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden ger kulturkansliet i uppdrag att inkomma med förslag till 
lösning av ärendet.  
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KNs bg § 6                     Dnr 2008/00008 
KN § 8 
 
Fastställande av uppdaterad verksamhetsplan för kulturnämnden 2009 
 
Kulturnämndens uppdaterade verksamhetsplan för 2009 behandlas. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden antar den uppdaterade verksamhetsplanen för 2009 
och översänder den till Kommunfullmäktige. 
 
 
Vid Kulturnämndens sammanträde 18 februari 2009 hade nämnden fått 
verksamhetsplanen återremitterad från Kommunstyrelsen med 
önskemål om kompletteringar i sifferunderlaget. 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterade nytt förslag till 
verksamhetsplan vilket diskuteras av nämnden.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föreslagna uppdaterade verksamhetsplan för kulturnämnden 2009 
antas med redaktionellt tillägg om folkbildning och folkhälsoarbete. 
 
 
Delges: Kommunstyrelsen 
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KNs bg § 7                      Dnr 2009/00004 
KN § 9 
 
Attestplikt för Kulturnämndens ansvarsområden 2009 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterar förslag till attestplikt för 
Kulturnämndens ansvarsområden 2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden beslutar anta förslaget till attestplikt för 
Kulturnämndens ansvarsområden 2009. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden beslutar anta förslaget till attestplikt för 
Kulturnämndens ansvarsområden 2009. 
 
 
Delges: Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 
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KN § 10 
 
Övrig fråga om kulturnämndens sammanträdesdatum 2009 
 
Björn Weiderstrand  tar upp frågan om Kulturnämndens 
sammanträdesdatum 2009 å Barbro Axelssons vägnar. Barbro 
Axelsson undrar om nämnden kan flytta sina sammanträden under  
året eftersom två av sammanträdena (februari och december) 
sammanfaller med Barn- och Utbildnings sammanträden. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämndens sammanträdesdatum för 2009 kvarstår. 
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KN § 11 
 
Delgivningar/rapporter 
 
1. Rapport om folkbiblioteken i Åmål, KS AU § 470 
2. Ej verkställda investeringar KS § 38 2009-02-10 
3. Deltagande i Earth Hour 2009, KS § 48 2009-02-10 
4. 23-24 februari ”Du och klimatförändringarna” på Kulturhuset 
5. Inbjudan från Konstgrafiska verkstaden 
 
 
 
 

 
 
  


	Birgitta Andersson, enhetsassistent, sekreterare
	KN § 1                      
	Kommunrevisorerna besöker Kulturnämnden
	Ordförande Lisbeth Karlsson hälsar kommunrevisorerna Jens Karlsson, Bengt Hansson och Tor Hoffback samt Deloittes revisorer Hans Wennerholm och Johan Osbeck från företaget Deloitte välkomna till sammanträdet.
	De delar ut en enkät till politikerna angående ekonomi, personal, internkontroll och verksamhetsmål som dessa fyller i under tiden som kulturchef Stefan Jacobson informerar om Kulturnämndens verksamhet i stort.
	Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson tackar därefter för besöket och hälsar dem välkomna tillbaka i samband med uppföljning.
	KN § 2
	Föredragningslista
	Ordförande föredrog dagens ärendelista.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Föredragningslista fastställs.
	KNs bg § 5                     Dnr  2009/00005
	KN § 3
	Drogpolitiskt program, remiss
	Protokoll av KS AU § 471 av 2008-12-16 behandlas.
	Foklhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson vill ha synpunkter på förslag till drogpolitiskt program. KS AU har remitterat ärendet till nämnderna för yttrande. Remissvar önskas senast 28 februari 2009.
	Kulturnämndens beredningsgrupp diskuterar ärendet och konstaterar att samverkan mellan olika nämnder behövs.
	KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT:
	Enhetschef Ola Bengtsson inbjuds till kulturnämndens sammanträde 18 februari för att där ge sina synpunkter i ärendet.
	Delgivning: Ola Bengtsson
	Till Kulturnämndens sammanträde 18 februari 2009 hälsas Ungdomshusets enhetschef Ola Bengtsson välkommen. Han redovisar sina synpunkter för kulturnämnden och nämnden diskuterar ärendet.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	1. Kulturnämnden anser att det drogpolitiska programmet bör presenteras i en förenklad version för att tydliggöra arbetet och skapa delaktighet för kommuninnevånarna.
	Fortsättning nästa sida
	KNs bg § 5                     Dnr  2009/00005
	KN § 3
	Drogpolitiskt program, remiss, fortsättning
	2. Kulturnämnden anser att nämndens namn borde finnas med under rubriken ”Ansvar” under följande punkter:
	a. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi ”Hälsofrämjande skolstrategi…” eftersom Kulturnämnden har en liten del i Livskunskapsarbetet genom Ungdomshuset
	b. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi ”Drogfria förebilder”. ”Huset” ändras till ”Kulturnämnden”      p g a att Kulturnämnden ansvarar för Ungdomshusets aktiva arbete med ungdomar och på så sätt visar på drogfria alternativ.
	c. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi ”Ungdomars delaktighet. ”Huset” ändras till ”Kulturnämnden”
	d. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” –  Strategi ”Samverkansgrupper” eftersom en representant från Ungdomshuset ingår i BRÅ.
	e. Delmål ”Ingen alkoholdebut före 18 års ålder” – Strategi ”Riktade insatser” – Åtgärd/insats ”Tydlig åtgärdskedja…”
	f. Delmål ”Drogfri fritid för barn och ungdom” – Strategi ”Drogförebyggande bidragsstrategi”
	g. Delmål ”Drogfri fritid för barn och ungdom” – Strategi ”Meningsfull fritid”
	h. Delmål ”Drogfria miljöer för barn och ungdom – Strategi ”Delaktighet”
	Delges: Kommunstyrelsens arbetsutskott
	KN § 4
	Budgetuppföljning
	Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos januari 2009.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
	KNs bg § 2                     Dnr  2009/00001
	KN § 5
	Regler för kulturföreningarnas bidragsgivning
	Kulturkansliet presenterar förslag till regler för kulturnämndens bidragsgivning till kulturföreningar i Åmåls kommun.
	KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG:
	Kulturnämnden beslutar anta de föreslagna reglerna med viss redaktionell förändring samt att sista datumet för ansökning om bidrag fr o m 2009 ändras till 31 mars.
	Vid kulturnämndens sammanträde 18 februari 2009 diskuteras ärendet. 
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	1. Föreslagna regler antas.
	2. Kulturföreningarna ska tillsammans med sina ansökningar bifoga även innevarande års årsmötesprotokoll som underlag.
	KNs bg § 3                     Dnr 2009/00002
	KN § 6
	Ansökan om bidrag till utgivning av boken ”Båtar på Vänern 3”
	Bidragsansökan från Björn Larsson behandlas. 
	Björn Larsson ansöker om bidrag på 15 000 kr för utgivning av boken ”Båtar på Vänern 3”. 
	KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG:
	Kulturnämnden avslår bidragsansökan.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Kulturnämnden avslår bidragsansökan.
	KNs bg § 4                     Dnr  2009/00003
	KN § 7
	Kommunens konstinnehav
	Skrivelse av Björn Weiderstrand behandlas.
	Kulturchef Stefan Jacobson redogör för kommunens konstinnehav, nuvarande hantering mm. 
	KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG:
	Kulturnämnden ger kulturkansliet i uppdrag att inkomma med förslag till lösning av ärendet.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Kulturnämnden ger kulturkansliet i uppdrag att inkomma med förslag till lösning av ärendet. 
	KNs bg § 6                     Dnr 2008/00008
	KN § 8
	Fastställande av uppdaterad verksamhetsplan för kulturnämnden 2009
	Kulturnämndens uppdaterade verksamhetsplan för 2009 behandlas.
	KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG:
	Kulturnämnden antar den uppdaterade verksamhetsplanen för 2009 och översänder den till Kommunfullmäktige.
	Vid Kulturnämndens sammanträde 18 februari 2009 hade nämnden fått verksamhetsplanen återremitterad från Kommunstyrelsen med önskemål om kompletteringar i sifferunderlaget.
	Kulturchef Stefan Jacobson presenterade nytt förslag till verksamhetsplan vilket diskuteras av nämnden. 
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Föreslagna uppdaterade verksamhetsplan för kulturnämnden 2009 antas med redaktionellt tillägg om folkbildning och folkhälsoarbete.
	Delges: Kommunstyrelsen
	KNs bg § 7                      Dnr 2009/00004
	KN § 9
	Attestplikt för Kulturnämndens ansvarsområden 2009
	Kulturchef Stefan Jacobson presenterar förslag till attestplikt för Kulturnämndens ansvarsområden 2009.
	KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG:
	Kulturnämnden beslutar anta förslaget till attestplikt för Kulturnämndens ansvarsområden 2009.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Kulturnämnden beslutar anta förslaget till attestplikt för Kulturnämndens ansvarsområden 2009.
	Delges: Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
	KN § 10
	Övrig fråga om kulturnämndens sammanträdesdatum 2009
	Björn Weiderstrand  tar upp frågan om Kulturnämndens sammanträdesdatum 2009 å Barbro Axelssons vägnar. Barbro Axelsson undrar om nämnden kan flytta sina sammanträden under 
	året eftersom två av sammanträdena (februari och december) sammanfaller med Barn- och Utbildnings sammanträden.
	KULTURNÄMNDENS BESLUT:
	Kulturnämndens sammanträdesdatum för 2009 kvarstår.
	KN § 11
	Delgivningar/rapporter
	1. Rapport om folkbiblioteken i Åmål, KS AU § 470
	2. Ej verkställda investeringar KS § 38 2009-02-10
	3. Deltagande i Earth Hour 2009, KS § 48 2009-02-10
	4. 23-24 februari ”Du och klimatförändringarna” på Kulturhuset
	5. Inbjudan från Konstgrafiska verkstaden


