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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 32 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. Ärende # 2 Kulturnämndens 
verksamhetsplan för 2010 behandlas som sista ärende vid dagens 
sammanträde. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Uppdaterad föredragningslista fastställs. 
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KNs bg § 27 
KN § 33 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk rapport för januari-
september 2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
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KNs bg § 29 
KN § 34                          Dnr 2009/10 
 
Dalslands litteraturförening, ansökan om bidrag för Bokdagar i 
Dalsland 2010 
 
Ansökan om bidrag för Bokdagar i Dalsland 2010 från Dalslands 
litteraturförening behandlas. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet behandlas i Kulturnämndens nästa sammanträde. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde diskuteras kommunens 
gemensamma ekonomiska hantering av bidraget.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden ställer sig positiv till arrangemanget Bokdagarna i 
Dalsland och avvaktar vidare information om hur samordnade insatser 
inom kommunen planeras. 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
 Sammanträdesdatum  
KULTURNÄMNDEN 2009-10-21 5 (12) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KNs bg § 30 
KN § 35 
 
Inbjudningar till konferenser 
 
Följande inbjudningar behandlas: 
 
1. ”Kulturens roll i samhällsutvecklingen # 2” 25 november i Göteborg 
 
2. ”Så ska vi ta tillvara på ungdomarnas kreativa kraft” 10 november i 

Grebbestad, 18 november i Färgelanda och 20 november i 
Trollhättan. 

 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
1. Kulturkansliet får i uppdrag att anmäla 8 personer till ”Kulturens roll 

i samhällsutvecklingen #2” . 
 
2.  Kulturnämndens beredningsgrupp undersöker om intresse för 

deltagande finns hos övriga kommunpolitiker eller –tjänstemän om 
intresse för konferensen ”Så ska vi ta tillvara på ungdomarnas 
kreativa kraft”. 

 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturkansliet får i uppdrag att samordna anmälan av politiker och 
tjänstemän till ”Kulturens roll i samhällsutvecklingen #2” samt ”Så ska 
vi ta tillvara på ungdomarnas kreativa kraft”. 
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KNs bg § 31 
KN § 36 
 
Film i Fokus 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om kommunens biograf-
verksamhet och projektet Film i Fokus för ökat skapande och visning 
av film och digital bild. 
 
Åmål-Säffle Filmfestival kommer att äga rum 16-25 oktober 2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden ställer sig positiv till projektet och ger kulturchef Stefan 
Jacobson i uppdrag att fortsätta arbetet med projektet Film i Fokus. 
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KNs bg § 32 
KN § 37 
 
Lokal kulturutveckling 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om dagsläget för Lokal 
kulturutveckling. En arbetsgrupp inom Fyrbodals kommunalförbund 
skissar på ett förslag om hur ett tvåårigt projekt kan se ut med 
förstudien som underlag. 
 
Projektet planeras att finansieras av bl a Fyrbodal, Västra 
götalandsregionen och EU-projektet Leader. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden ställer sig positiv till projektet och ger kulturchef Stefan 
Jacobson i uppdrag att fortsätta arbetet med lokal utveckling i 
samarbete med Fyrbodals kommunalförbund. 
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KN § 38              
 
Tillgänglighetsarbete 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om att tillgänglighetsarbetet har 
inletts med bl a en heldagsutbildning av Kulturhusets personal med 
personal från Västra götalandsregionen. En personal från kommunen 
har fått i uppdrag att inventera kommunens lokalers fysiska 
tillgänglighet. Extra ekonomiska resurser behöver också tillföras 
kulturnämndens budget för att kunna undanröja ”enkelt avhjälpta 
hinder” som enligt tillgänglighetsplanen ska vara genomförda 2010. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Kulturnämnden konstaterar att meningen ”Extra ekonomiska 

resurser behöver också tillföras kulturnämndens budget för att 
kunna undanröja ”enkelt avhjälpta hinder” som enligt 
tillgänglighetsplanen ska vara genomförda 2010” är felaktig och bör 
bortses ifrån.  

 
2. Informationen läggs därefter till handlingarna. 
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Utvecklingsplaner Kulturhuset och Ungdomshuset 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om dagsläget vad gäller 
Kulturhusets och Ungdomshusets utvecklingsplaner. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________________________________________ 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Kulturnämnden ställer sig positiv till kulturchef Stefan Jacobsons 

pågående arbete av kulturhusets utvecklingsarbete. 
 
2. Kulturnämnden ger kulturchef Stefan Jacobson i uppdrag att 

ansöka om Match making-bidrag hos Västra götalandsregionen 
avseende Ungdomshusets utvecklingsarbete samt att en 
utomstående projektledare arbetar fram ett förslag om hur 
Ungdomshuset kan utvecklas till en kulturell mötesplats för 
ungdomar. 
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KNs bg § 35 
KN § 40                          Dnr 2009/6 
 
Gamla kyrkan 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om Moa Björnssons strålande 
arbete med projektet Gamla kyrkans utvecklingsmöjligheter under den 
gångna sommaren. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Moa Björnsson inbjuds till Kulturnämndens sammanträde 9 december. 
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KN § 41                         Dnr 2008/18 
 
Vänortssamarbete 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om vänortsutbytet med 
Gadebusch och den planerade resan dit 4-6 november 2009 då 
representanter från både kommuner och näringsliv kommer att delta. 
Kulturnämndens ledamöter erbjuds att medverka. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Intresserade kulturnämndsledamöter anmäler sig till kulturkansliet 
snarast. 
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KNs bg § 28 
KN § 42 
 
Kulturnämndens verksamhetsplan för 2010 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redovisar preliminärt förslag av Strategisk 
plan 2010 för Kulturnämndens verksamhetsområden. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet behandlas i Kulturnämndens nästa sammanträde. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden kommer att ha ett sammanträde tisdag 17 november kl 
18.30 på Kulturhuset för att enbart diskutera Kulturnämndens 
verksamhetsplan för 2010. 
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