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Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

   

Plats och Tid Kulturskolans konferensrum kl 8.30-11.10 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Emil Radanov (c) till kl 10.40 
Lena Hesselroth (c) i stället för Emil Radanov från kl 10.40 
Kerstin Edvinsson (c) i stället för Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s)  
Björn Weiderstrand (s) 
 
 

Övriga deltagande Lena Hesselroth (c) till kl 10.40 
Barbro Axelsson (s) 
 
Stefan Jacobson, kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, sekreterare 

Utses att justera Inga Engström 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 19-26 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
  

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Inga Engström 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-05-22 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-05-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-06-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 19 
 
Upprop och justering 
 
Upprop genomfördes. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inga 
Engström. 
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KN § 20 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendelistan fastställdes. 
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KNs bg § 18 2008-05-08 
KN § 21 
 
Kommunarkivets lokalfråga 
 
Åmåls kulturnämnd är kommunens arkivmyndighet. En inventering av 
kommunens arkivlokaler på Stadshuset har gjorts av kommunarki-
varien/antikvarie Margareta Nilars, löneassistent Eva Carlsson, stf 
räddningschef Tommy Kihlberg samt säkerhetsskyddschef Mats 
Johansson. Vid inventeringen framkom diverse problem som  
kommunarkivarie/antikvarie Margareta Nilars redovisar i tjänste-
skrivelse. Hon lämnar där också synpunkter på en långsiktig plan för 
kommunens arkiveringslösningar. 
 
Vid kulturnämndens beredningsgrupps sammanträde 2008-05-08 
beslutades att kommunarkivarie/antikvarie Margareta Nilars skulle 
inbjudas till Kulturnämndens sammanträde 22 maj på Kulturskolan.  
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 22 maj redogör Kommunarkivarie/ 
antikvarie Margareta Nilars för Åmåls kommuns problem med 
arkivlokaler generellt och speciellt på stadshuset. Hon efterfrågar 
också en helhetslösning av problemet.  
 
Ordförande Lisbeth Karlsson (c) tackar kommunarkivarie/antikvarie 
Margareta Nilars för informationen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Problemet med kommunarkivets lokaler beaktas i kulturnämndens 
investeringsbudget för 2009. Eftersom problemet gäller hela 
kommunen remitteras ärendet också till Kommunstyrelsen. 
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KN § 22 
 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson (c) hälsar enhetschefen för Huset Ola 
Bengtsson välkommen.  
 
En LUPP-undersökning har genomförts flera år i rad under vecka 46  
på Huset. Undersökningen visar på ungdomars levnadsvillkor i Åmål 
och bygger på Ungdomsstyrelsens enkätundersökning bland elever i 
högstadiet och på gymnasiet. Enhetschef Ola Bengtsson informerar 
om utfallet av undersökningen. En analys visar bl a att utökning av 
tjänster inom Husets enhet, med placering på Kristinebergskolan, 
skulle möjliggöra samarbete för att gynna eleverna.  
 
Ärendet har tidigare behandlats både av Samhällsbyggnadsnämnden 
och 2008-03-10 av Kulturnämndens beredningsgrupp.  
 
Kulturnämnden tackar enhetschef Ola Bengtsson för informationen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 6 (6) 

 2008-05-22 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 23 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos januari-
april 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
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KN § 24 
 
Kulturnämndens budget 2009 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerar om att han mottagit en 
aktivitetsplan framställd av ekonomikontoret. Där framgår att 
nämnderna senast 18 juni ska ha inkommit med äskande för 2009 års 
budget.  
 
Kulturnämnden diskuterar prioriteringar inom nämndens 
ansvarsområde, både gällande drift och investeringar.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden har ett extra sammanträde torsdag 12 juni då 
kulturnämndens budget för 2009 behandlas. 
 
Kulturchef Stefan Jacobson får i uppdrag att utifrån givna direktiv 
presentera förslag till budget för 2009 vid nämndens extra 
sammanträde 12 juni. 
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KN § 25 
 
Kulturstipendium 2008 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterar inkomna förslag till 
kulturstipendiat för 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Årets kulturstipendium tilldelas Kid Down med motiveringen:  
För att med energi, musikalisk kreativitet och ödmjukhet skapat sig ett 
namn för miljoner fans på den internationella rockscenen. Erik, 
Kristoffer, David och Jens har visat att musikens arena finns både på 
”My Space” och på festivalscenen i Hultsfred såväl som på Huset i 
hemstaden Åmål. 
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KN § 26 
 
Delgivningar/rapporter 
 
- Gatunamn Näsudden, Bygg- och miljönämndens protokoll av  

2008-05-05, § 88 
 
- Projektansökan Mål 3 avslaget på den norska sidan 
 
- Skapande skola får 72 000 kr från Statens Kulturråd 
 
- Ev förändring av festivaler 2009, ungdomars engagemang 
 
- Besök av studerande från Stockholms universitet 
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