
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-10 

 2008-03-27  

Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

   

Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-10.25 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Emil Radanov (c) 
Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s)  
Barbro Axelsson (s) i stället för Lars Sällström kl 8.30-9.10 §11  
Lars Sällström (s) från kl 9.10 § 12 
 
 

Övriga deltagande Kerstin Edvinsson (c)  
Lena Hesselroth (c)  
Barbro Axelsson (s) från kl 9.10 § 12 
 
Stefan Jacobson, kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Emil Radanov 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 6-14 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
  

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Emil Radanov 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-03-27 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-04-03 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-05-02 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 6 
 
Upprop och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emil 
Radanov. 
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KN § 7 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
Tillkommande ärenden:  
- Utbildning i barnkonventionen, Rädda barnen 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Uppdaterad ärendelista fastställdes. 
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KN § 8 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchefen redovisade den aktuella ekonomiska ställningen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT 
 
Den ekonomiska rapporten las med godkännande till handlingarna. 
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KNs bg § 13 2008-03-10 
KN § 9 
 
Föreningsbidrag 2008 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogjorde för kulturföreningarnas 
inkomna bidragsansökningar. 
 
Beredningsgruppen diskuterade ansökningarna mot bakgrund av 
inlämnade verksamhetsrapporter, bokslut och revisionsberättelser. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Förslag till fördelning av kulturföreningarnas bidrag 2008 överlämnas 
till Kulturnämnden. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde redovisades sammanställning över 
inkomna ansökningshandlingar från de kulturella föreningarna.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Fördelning av årets föreningsbidrag till kulturföreningarna görs enligt 
sammanställning. 
 
 
Delgivning: Kulturföreningarna 
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KN § 10                        Dnr 2008-00003 
 
Bidragsansökan  
 
Kommunstyrelsen har tillsänt Kulturnämnden en ansökan om bidrag till 
bok om landskapsparken på Baldersnäs från Föreningen Baldersnäs 
Vänner. Föreningen ansöker om 10 000 kr i bidrag. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden avslår Föreningen Baldersnäs Vänners 
bidragsansökan och återsänder ärendet till Kommunstyrelsen. 
 
 
Delgivning: Kommunstyrelsen och Föreningen Baldersnäs Vänner 
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KN § 11 
 
Planer, vidareutveckling av kulturnämndens arbete 
 
Kulturnämndens ordförande föreslår nämnden att arbeta med  
vidareutveckling genom att utifrån bl a testverksamhetsplanen och 
biblioteksplanen fatta beslut om mål och inriktning av nämndens 
verksamhet.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ett extra sammanträde med kulturnämnden hålls torsdag 17 april kl 
8.00 på Kulturhuset. Nämnden kommer då att arbeta med målarbete.  
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KN § 12 
 
Avtackning av avgående ledamot  
 
Kulturnämndens ordförande avtackade avgående ledamot Lars 
Sällström med en blombukett och tackade för ett gott arbete. Sällström 
flyttar från kommunen och kommer att ersättas av Björn Weiderstrand. 
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KN § 13 
 
Utbildning i barnkonventionen, Rädda barnen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2008-02-05 § 52 behandlat 
ärendet och överlämnat beslut till nämnderna om ev deltagande. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Nämnden ställer sig positiv till deltagande och återsänder ärendet till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
Delgivning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KN § 14 
 
Delgivningar/rapporter 
 
- Fyrbodals utökade möjlighet att satsa på kultur, informationsdag  

i Uddevalla 14 april 
 
- Inbjudan till Kontaktmässa på Karlberg 16 april 
 
- Planen för full delaktighet 

 
- Inbjudan till Åmålsortens hembygdsförenings träff om museer  

10 april 
 
- Inbjudan till Not Quites pilotprojekt 28 april 

 
- Nationaldagsfirandet: utdelning av kulturstipendium, fanor mm 

 
- Barn- och ungdomskulturgruppens kulturaktiviteter, 

verksamhetsberättelse för 2007 
 

- Inbjudan till Västra götalandsregionen ”Kulturens roll i 
samhällsutveckling” 11 november i Göteborg 

 
- Konst i offentlig miljö. Björn Weiderstrand tillfrågas om han vill 

ersätta Lars Sällström och delta i gruppens nästa möte 1 april 
 

- Karlbergs Melodifestival 
 

- Skrivelsen ”Ledningsplan vid kris eller extraordinär händelse i fred” 
 

- Ombyggnaden av Karlbergsskolans aula 
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