
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
 Sammanträdesdatum  
KULTURNÄMNDEN 2009-06-25 1-1 

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  

Plats och Tid Kulturhuset kl 9.00-11.40 
Beslutande Lisbeth Karlsson (C), ordförande 

Emil Radanov (C)  
Nermin Pismo (C) 
Inga Engström (S)  
Björn Weiderstrand (S) 
  

Övriga deltagande Kerstin Edvinsson (C) 
Lena Hesselroth (C) 
Barbro Axelsson (S) 
 
Stefan Jacobson, kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, enhetsassistent, sekreterare 
 
Enhetschef Ola Bengtsson § 26 
Bibliotekarie Ellinore Boman § 26 
Ulrika Nilsson § 30 

Utses att justera Nermin Pismo 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 24-31 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
  

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Nermin Pismo 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2009-06-25 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-07-01 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-07-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 24 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föredragningslistan fastställs. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KNs bg § 19 
KN § 25 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos för januari-
maj 2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KNs bg § 20 
KN § 26 
 
Kulturnämndens budget 2010 
 
Kulturchef Stefan Jacobson rapporterade från det pågående 
budgetarbetet och presenterade förslag till preliminär budget för 2010. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturchef Stefan Jacobson får i uppdrag att arbeta vidare enligt givna 
direktiv. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Enhetschef Ola Bengtsson inbjuds till Kulturnämndens nästa 
sammanträde. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 25 juni hälsas enhetschef Ola 
Bengtsson och bibliotekarie Ellinore Boman välkomna. Bengtsson 
informerar om Husets verksamhet och Boman informerar om 
Bibliotekets fjärrlåneavgifter. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Driftbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter enligt 
uppdaterat förslag antas och överlämnas till Kommunstyrelsens 
budgetberedning som förslag till fördelning av Kulturnämndens medel 
2010. 
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KNs bg § 21                   Dnr 2009/11 
KN § 27 
 
Kulturnämndens reglemente, formulering 
 
Kommunfullmäktiges protokoll § 62 av 2009-03-25 behandlas. 
Kommunfullmäktige beslutade där att nämnderna ska göra följande 
tillägg i sina reglementen: 
 
”Nämnden är ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete 
inom sitt eget verksamhetsområde.” 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden gör följande tillägg i sitt reglemente: 
 
”Nämnden är ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete 
inom sitt eget verksamhetsområde.” 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden gör följande tillägg i sitt reglemente som punkt 18 § 1, 
Kulturnämndens verksamhetsområde: 
 
”Nämnden är ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete 
inom sitt eget verksamhetsområde.” 
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KNs bg § 23 
KN § 28 
 
Samarbetsavtal mellan GöteborgsOperan AB, Åmåls Teaterförening 
och Åmåls kommun 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om att samarbetsavtalet mellan 
GöteborgsOperan, Åmåls Teaterförening och Åmåls Kommun ska 
förnyas. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden godkänner samarbetsavtalet mellan GöteborgsOperan, 
Åmåls Teaterförening och Åmåls Kommun. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden godkänner föreliggande förslag till samarbetsavtal 
mellan GöteborgsOperan, Åmåls Teaterförening och Åmåls Kommun. 
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KNs bg § 24                   Dnr 2009/10 
KN § 29 
 
Bokdagar i Dalsland, förfrågan 
 
Skrivelse från Dalslands Litteraturförening behandlas. 
 
Dalslands Litteraturförening har för avsikt att förlägga Bokdagar i 
Dalsland 2010 och Nordiska Novellfestivalen 2010 till Åmål. 
Evenemanget besöks av ca 4 000 – 5 000 personer per år. Visionen är 
att arbeta för att bli ett nordiskt litterärt centrum på en plats som har 
utvecklingspotential och intresse för kultur.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden anser att Bokdagar i Dalsland är både viktigt och 
intressant och ser gärna att evenemanget förläggs till Åmål. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde diskuterades ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden anser att Bokdagar i Dalsland är både viktigt och 
intressant, med en kulturstrategisk tyngd, och ser gärna att 
evenemanget förläggs till Åmål. 
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KNs bg § 25                  Dnr 2008/00017 
KN § 30 
 
Lokal kulturutveckling, förstudie 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om dagsläget för förstudien.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ulrika Nilsson inbjuds till Kulturnämndens sammanträde 17 juni för 
presentation av förstudiearbetet. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde hälsas Ulrika Nilsson välkommen. 
Hon redovisar det pågående arbetet med förstudien. 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson tackar Nilsson för informationen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ulrika Nilsson önskas lycka till i sitt fortsatta arbete med förstudien. 
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KN § 31                   1: Dnr 2009/6 
                                5: Dnr 2009/12 
 
Delgivningar/rapporter                   

 
1. Utvecklingsprojekt Gamla kyrkan: Projektet är under uppstart 
 
2. Kulturchef Stefan Jacobson deltar nu i en samverkansgrupp skola-

socialtjänst-kultur 
 
3. Information om erhållna stöd: 

 
a. Statens kulturråd: Skapande skola 2009-2010, 155 000 kr 
 
b. Svenska Filminstitutet: 65 000 kr, för lokal filmkulturell 

verksamhet för barn och ungdom 
 
c. Västra Götalandsregionen: 60 000 kr för filmfestival och 

uppstart av filmstudiogrupper. 
 
d. Västra Götalandsregionen: 12 500 kr ”Utveckla din kommun 

genom film” 
 

4. Nationaldagens genomförande 2009 
 

5. Kommunfullmäktige har 2009-05-27 § 113 beslutat att Politiskt 
ungdomsforum blir remissinstans och samarbetspartner för Åmåls 
kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser. 

______________________________________________________ 
 
Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson tillönskade därefter 
nämnden en trevlig och avkopplande sommar. 
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