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 Sammanträdesdatum  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

   

Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-10.35 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

Emil Radanov (c)  
Nermin Pismo (c) 
Inga Engström (s)  
Björn Weiderstrand (s) 
 
 

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

Utses att justera Björn Weiderstrand 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 27-33 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
  

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Björn Weiderstrand 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-06-12 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-06-18 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-07-10 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 27 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
Tillkommande ärenden: 
1. Konstraketen, ett konstpedagogiskt projekt, bidragsansökan  
2. Delgivningar/rapporter 
3. Kulturnämndens sammanträdesdatum november/december 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föredragningslista med tillkommande ärenden fastställs. 
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KN § 28 
 
Kulturnämndens preliminära verksamhetsplan för 2009 inkl drift- och 
investeringsbudget 

 
Följande tjänsteskrivelser av kulturchef Stefan Jacobson behandlas: 
1. Sammandrag av budgetförslag 2009 
2. Verksamhetsplaner för Kulturhuset, Kulturskolan och 

Ungdomshuset 
3. Preliminär driftbudget 2009 
4. Investeringsbudget 2009-2011 
5. Taxor och avgifter 
Bilaga: Kulturlandskapet Åmål – kulturvision 2015 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterar förslag till drift- och 
investeringsbudget för 2009.  
 
Kulturnämnden diskuterar verksamhetsplaner, prioriteringar inom 
nämndens ansvarsområde, både gällande drift och investeringar samt 
taxor och avgifter. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden godkänner, efter viss redaktionell justering, 
föreliggande förslag till verksamhetsplaner, drift- och 
investeringsbudget samt taxor och avgifter för 2009. 
 
Förslaget tillställs Kommunstyrelsens budgetberedning för vidare 
handläggning. 
 
 
Delgivning: Kommunstyrelsens budgetberedning. 
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KN § 29 
 
Kulturnämndens verksamhetsredogörelse 1:a halvåret 2008 
 
Följande tjänsteskrivelser av kulturchef Stefan Jacobson behandlas: 
1. Kulturnämndens verksamhetsredogörelse 1:a halvåret 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Verksamhetsredogörelsen godkänns. 
 
 
Delgivning: Kommunledningskontoret 
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KN § 30 
 
Konstraketen, ett konstpedagogiskt projekt, bidragsansökan 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterar inkommen bidragsansökan 
från Malin Palm, projektledare för Konstpiloten.  
 
Projektet är en fortsättning av ”Konstpiloten” och är ett treårigt 
samarbete (2008-2011) mellan Not Quite i Åmåls kommun, Halmens 
Hus i Bengtsfors kommun, Dalslands konstmuseum i Melleruds 
kommun och Lokstallet i Strömstads kommun.  
 
Projektets målsättning är att öka tillgängligheten för publiken och att 
skapa nya arbetstillfällen för konstnärer i glesbygd. Med fokus på alla 
åldersgrupper; från barnen i förskoleåldern, skolbarnen under skoltid 
och på deras fritid, de unga vuxna och de vuxna vill projektet på olika 
sätt integrera kulturen i det lokala samhället. 
 
Bidragsansökan är ställd till de fyra involverade kommunerna samt till 
Stiftelsen Framtidens kultur, Fyrbodals kommunalförbund, Västra 
götalandsregionen och Allmänna arvsfonden. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Ärendet bordläggs.  

 
2. Barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp inbjuds 

tillsammans med Malin Palm till kulturnämndens beredningsgrupps 
nästa sammanträde. 
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KN § 31 
 
Delgivningar/rapporter 
 
1. Gränslös kulturfestival har genomförts och blev ett mycket lyckat 

evenemang 
 
2. Nationaldagen, som i år sammanföll med skolavslutningen, har 

också genomförts och blev speciellt lyckat med tanke på att 
försvarsminister Sten Tolgfors, som har sina rötter i Åmål, deltog 
som högtidstalare. 

 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
 Sammanträdesdatum  
KULTURNÄMNDEN 2008-06-12 7 (8)   
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 32 
 
Kulturnämndens sammanträdesdatum november/december 
 
Med anledning av kulturnämndens sekreterares frånvaro månadsskiftet 
november/december föreslår ordförande Lisbeth Karlsson att 
beredningsgruppens sammanträde 20 november flyttas till måndag 17 
november kl 08.00 och Kulturnämndens sammanträde 4 december 
flyttas till fredag 12 december kl 12.00. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämndens beredningsgrupp sammanträder måndag 17 
november kl 8.00 och Kulturnämnden sammanträder fredag 12 
december kl 12.00. 
 
 
Delgivning: Kommunledningskontoret 
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KN § 33 
 
Avslutning 
 
Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson avslutar sammanträdet 
och tillönskar både kulturnämnden och dess personal en trevlig 
sommar. 
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