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Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-10.00 
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 Emil Radanov 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 
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Emil Radanov 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-09-04 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-09-11 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-10-03 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 34 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrar dagens ärendelista. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föredragningslistan fastställs. 
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KN § 35 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos januari-juni 
2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
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KN § 36 
 
Kulturnämndens preliminära budget för 2009 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson informerar kort från möte med 
kommunens olika nämndsordföranden och förvaltningschefer med 
ekonomiavdelning gällande förändringar av tidplan för budget 2009. 
 
Eventuellt bör Kulturnämnden flytta sitt nästa sammanträde alternativt 
ha ett extra sammanträde men ingen ny exakt tidsplan har lämnats av 
ekonomiavdelningen. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden avvaktar budgetförutsättningar och återkommer senare 
i ärendet. 
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KN § 30 2008-06-12 
KNs bg § 21 2008-08-26 
KN § 37 2008-09-04 
 
Konstraketen, ett konstpedagogiskt projekt, bidragsansökan 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterar inkommen bidragsansökan 
från Not Quite.  
 
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. 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-06-12: 
 
1. Ärendet bordläggs.  

 
2. Barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp inbjuds 

tillsammans med Malin Palm till kulturnämndens beredningsgrupps 
nästa sammanträde. 

 
 
Vid kulturnämndens beredningsgrupps sammanträde 2008-08-26 hade 
Malin Palm - representant för Not Quite, Svante Melander – 
förvaltningschef Barn- och utbildning, Kjell Kaså - Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande samt Michael Karlsson – Barn och 
utbildningsnämndens vice ordförande inbjudits och hälsades välkomna 
av ordföranden. 
 
Not Quites bidragsansökan har tillställts både Kulturnämnden och 
Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har 
överfört ärendet till Kulturnämnden. 
                                                                    Fortsättning nästa sida 
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KNs bg § 21  
KN § 37 2008-09-04 fortsättning 
 
Konstraketen, ett konstpedagogiskt projekt, bidragsansökan 
 
Malin Palm presenterade det planerade projektet inklusive budget 
vilket därefter diskuterades på mötet. Det framkom dock att bidrag från 
andra finansiärer i projektet förväntas utebli. 
 
Mötet kunde konstatera att det råder oklar ansvarsfördelning mellan 
skola och kultur men att ett gemensamt ansvar för kultur i skolan finns 
och att nya samarbetsformer behövs.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
1. Kulturnämnden ställer sig positiv till projektet och vill trots det 

uteblivna ekonomiska stödet från annat håll gå vidare med 
samarbetet mellan skola/kultur och Not Quite.  

 
2. Kulturchef Stefan Jacobson och förvaltningschef Svante Melander 

får i uppdrag att fortsätta diskussionen med Not Quite för att ge 
barn och ungdomar möjlighet att ta del av det kulturella utbudet i 
skolan. 

 
 
Kulturnämndens ordförande tackade de inbjudna för deras medverkan 
varefter de lämnade mötet. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2008-09-04 diskuteras ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT:  
 
Kulturnämnden avvaktar redovisning av förslag från kulturchef Stefan 
Jacobson och förvaltningschef Svante Melander om hur projektets 
intentioner kan tillvaratas genom samverkan inom Barn- och 
Utbildnings och Kulturnämndens befintliga budgetar. 
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KN § 38 
 
UniTon som gränsregionalt kulturellt resurscenter 
 
Under några år har Musik- och Kulturskolor i Värmland och Fyrbodal 
samarbetat med Kulturskolor i Østfold, Oslo, Akershus och Hedmark 
med att utveckla närverk för samarbete. Detta har skett bl a genom 
projekten Idavollen och UniTon. Nu vill de gå vidare och ser 
möjligheten att utveckla nätverken ytterligare i och med den nya 
programperioden för Interreg 2007-2013. 
 
I ett nytt samarbete mellan kommunerna i dessa län/fylke vill de 
utveckla potentialen och kompetensen hos de enskilda Musik- och 
Kulturskolorna till att bli lokala resurscentra i sin egen kommun. 
 
Initiativtagare och processvägledare är Strömstads kommun och Norsk 
Kulturskoleråd och består av ett huvudprojekt och fem delprojekt. 
Projekttiden är 3 år med början 2008-07-01. Ansökan ska inlämnas 
senast 2008-02-29. 
 
Kulturnämndens beredningsgrupp föreslog 2008-01-16 att 
Kulturnämnden ställer sig positiv till projektet och gav kulturchef Stefan 
Jacobson i uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering. 
  
Kulturnämnden beslutade 2008-01-31 att ge kulturchef Stefan 
Jacobson i uppdrag att anmäla Åmåls kommuns intresse för projektet. 
 
 
Vid kulturnämndens beredningsgrupps sammanträde 2008-08-26 
presenterade kulturchef Stefan Jacobson det treåriga projektet som 
numera kallas ”UniTon som gränsregionalt kulturellt resurscenter”. 
Projektet syftar till att utveckla UniTon till gränsregionalt kulturellt 
resurscentrum som ska skapa och utveckla förutsättningar för ett 
kulturellt samarbete mellan olika aktörer i samhället. Den aktuella 
kontantinsatsen är betydligt lägre än tidigare och kulturchef Stefan 
Jacobson informerar om att den kan finansieras inom befintlig budget.  
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
Kulturnämnden uppdrar åt kulturchef Stefan Jacobson att anmäla 
Åmåls kommuns intresse för projektet.  
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
Kulturchef Stefan Jacobson får i uppdrag att anmäla Åmåls kommuns 
intresse för projektet.  
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KNs bg § 24                   Dnr 2007/00001 
KN § 39 
 
Revidering av kulturnämndens reglemente 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2008-06-03 § 132 och då 
bland annat beslutat rekommendera övriga nämnder att inkomma till 
kommunfullmäktige med reglementen, kompletterade med följande 
formulering:  
 
”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, 
skada på egendom, räddningstjänstinsatser eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra 
konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker.” 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden uppdaterar sitt reglemente med formuleringen:  
 
”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, 
skada på egendom, räddningstjänstinsatser eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra 
konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker.” 
 
 
Kulturnämnden diskuterar ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Kulturnämnden återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen för 

förtydligande och med önskemål om att en mall, liknande den för 
kommunen gemensamma verksamhetsplanen, kommer att ligga till 
grund för tydligare uppdrag. 

 
2. Säkerhetsskyddschef Mats Johansson bjuds in till Kulturnämndens 

nästa sammanträde 23 oktober. 
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KN § 40 
 
Anmälningar till konferensen ”Kulturens roll i samhällsutvecklingen” 
 
Kulturkansliet har tidigare mottagit inbjudan till konferensen ”Kulturens 
roll i samhällsutvecklingen” 2008-11-11 i Göteborg och kulturkansliet 
har preliminäranmält sex ej namngivna personer. Konferenskostnaden 
är 500 kr per person. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturkansliet anmäler kulturchef Stefan Jacobson, ordförande  
Lisbeth Karlsson och ledamot Emil Radanov till konferensen samt 
tillfrågar Kurt Svensson eller någon annan kommunpolitiker om 
intresse för deltagande finns. 
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