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KN § 12 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
Tillkommande ärende: Utvecklingsprojekt Gamla Kyrkan. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föredragningslista med tillkommande ärende fastställs. 
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KN § 13                         Dnr 2009/00006 
 
Utvecklingsprojekt Gamla Kyrkan 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson hälsar Moa Björnson välkommen till 
sammanträdet.  
 
Projektet är ett förslag om att initiera en undersökande process 
angående Gamla kyrkans identitet och funktion i nuläget samt skapa 
ett konceptförslag för dess framtida funktion. 
 
Hela projektet baseras på ett medborgarperspektiv där idéer och 
engagemang från de boende i Åmål noggrant tas tillvara på. 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson tackar Moa Björnson för den trevliga 
presentationen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden tillstyrker projektet och ser med tillförsikt fram mot att 
följa hur projektet utvecklar sig. 
 
 
Delgivning: Moa Björnson 
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KNs bg § 10 
KN § 14 
 
Samverkan med Vård och Omsorg 
 
Anne Sörqvist, ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden, Ewa 
Arvidsson, vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden och 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef för Vård och Omsorg hälsas 
välkomna. 
 
Överläggningar och diskussioner om tänkbara former för samverkan.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden fortsätter påbörjade 
samarbeten med intentionen om ytterligare utveckling av samverkan 
mellan nämnderna. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 april diskuterades ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden fortsätter påbörjade 
samarbeten med intentionen om ytterligare utveckling av samverkan 
mellan nämnderna. 
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KNs bg § 11 
KN § 15 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos för januari-
mars 2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 

 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
Delgivning: Ekonomikontoret 
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KNs bg § 12 
KN § 16 
 
Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen för 2010-2012 
(budgetprocessen) 
 
Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen för 2010-2012 
(budgetprocessen), skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson 
behandlas. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden tar del av aktivitetsplanen. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 april konstaterades att vissa 
tillfälliga justeringar måste göras i tidsplanen på grund av det rådande 
ekonomiska läget. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Driftbudget, investeringsbudget, taxor och preliminär 

verksamhetsplan behandlas vid kulturnämndens nästa 
sammanträde.  

 
2. Kulturchef Stefan Jacobson får i uppdrag att inkomma med 

uppdaterade underlag till kulturnämnden. 
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KNs bg § 13 
KN § 17 
 
Avgifter 2010 och investeringar 2010-2012 
 
Sammanställning av Kulturnämndens avgifter 2009 behandlas. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden antar bilagda avgifter för 2010. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Kulturnämndens investeringar 2010-2012 behandlas vid nämndens 
sammanträde 22 april. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 april konstaterades att vissa 
tillfälliga justeringar måste göras i tidsplanen på grund av det rådande 
ekonomiska läget. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Driftbudget, investeringsbudget, taxor och preliminär 

verksamhetsplan behandlas vid kulturnämndens nästa 
sammanträde.  

 
2. Kulturchef Stefan Jacobson får i uppdrag att inkomma med 

uppdaterade underlag till kulturnämnden. 
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KNs bg § 14 
KN § 18 
 
Föreningsbidrag 2009 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för kulturföreningarnas inkomna 
bidragsansökningar för 2009. 
 
Beredningsgruppen diskuterar ansökningarna mot bakgrund av 
inlämnade årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, bokslut och 
revisionsberättelser.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Förslag till fördelning av kulturföreningarnas bidrag 2009 överlämnas 
till Kulturnämnden.  
 
 
Vid Kulturnämndens sammanträde 22 april redovisas sammanställning 
över inkomna ansökningshandlingar från de kulturella föreningarna. 
Ärendet diskuteras och vissa justeringar görs. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Fördelning av årets bidrag till kulturföreningar görs enligt uppdaterad 
sammanställning.  
 
 
Delgivning: Kulturföreningarna 
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KNs bg § 15                    Dnr 2008/00013 
KN § 19 
 
Kommunarkivets lokalfråga 
 
Kommunarkivarie/-antikvarie Margareta Nilars tjänsteskrivelse av 31 
mars 2009 behandlas. 
 
Margareta Nilars har tidigare fått i uppdrag att utreda kommunarkivets 
lokalfråga och återkomma med förutsättningar, förslag till lösningar och 
ekonomiska konsekvenser av dessa till Kommunstyrelsen. 
 
Vid beredningsgruppens sammanträde informerade kulturchef Stefan 
Jacobson om det pågående arbetet i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 maj informerar kulturchef Stefan 
Jacobson om det pågående arbetet i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KNs bg § 16 
KN § 20                         Dnr 2009/00007 
 
Offentliga rummet 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors tjänsteskrivelse ”Offentliga rummet i 
Åmål” av 26 mars 2009 behandlas. 
 
Ett samverkansprojekt med tre nämnder inom samhällsbyggnads-
förvaltningen pågår och deras planer ska göras tillgängligt för 
åmålsborna.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden godkänner planerna. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 maj informerar kulturchef Stefan 
Jacobson om det pågående arbetet i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden godkänner planerna. 
 
 
Delgivning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KNx bg § 17 
KN § 21                         Dnr 2009/00008 
 
Utvecklingsplan för ungdomsverksamheten på Huset i Åmål 
 
Kulturchef Stefan Jacobsons tjänsteskrivelse av 2009-02-11 
behandlas.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden beslutar ge kulturchef Stefan Jacobson i uppdrag att 
fortsätta arbetet med utvecklingsplan för ungdomsverksamheten på 
Huset i Åmål. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 maj informerar kulturchef Stefan 
Jacobson om det pågående arbetet i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden beslutar ge kulturchef Stefan Jacobson i uppdrag att 
fortsätta arbetet med utvecklingsplan för ungdomsverksamheten på 
Huset i Åmål. 
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KN § 22 
 
Kulturstipendium 2009 
 
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, folk-
bildning eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. 
 
Stipendiat skall vara eller ha varit verksam inom Åmåls kommun eller 
genom sin verksamhet ha gagnat kommunen. 
 
Stipendiesumman är 15 000 kr och stipendiet utdelas på 
nationaldagen. 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redovisar inkomna förslag till 
kulturstipendium för 2009.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Årets kulturstipendium tilldelas med 7 500 kr vardera: 
 
Victoria Wahlström 
som uppmuntran och inspiration för vidare utveckling inom området 
där dansant gymnastisk precision, målmedvetenhet och tränings-drill 
redan fört henne långt 
 
och Dan Magnusson  
för enastående musikalitet och musikantisk scennärvaro uppträder  
han med känsla och lyhördhet och tjänar som förebild för många i 
musikvärlden såväl som i hemstaden Åmål. 
Till en genuin musiker utöver det vanliga 
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KNs bg § 18                   1: Dnr 2009/00003 
KN § 23                          3: Dnr 2008/00017  
 
Delgivningar/rapporter                   
 
1. Kommunens konstinnehav:  

Maria Kilsmark har en praktikplats på Kulturhuset, 40 tim/vecka. 
Hon kommer under perioden 2009-03-16—2009-05-31 att utföra 
ett inventeringsarbete av kommunens konst. 

 
2. Film i Fokus, möte 20 april på Sagabiografen framflyttades till efter 

sommaren. 
 

3. Lokal kulturutveckling, förstudie: Ulrika Nilsson inbjöds till 
Kulturnämndens sammanträde 22 april för redovisning men 
kommer istället att redovisa sitt pågående arbete vid 
kulturnämndens nästa sammanträde. 
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