
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
 Sammanträdesdatum  
KULTURNÄMNDEN 2008-10-07 1-1 

Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

   

Plats och Tid Kulturhuset kl 9.00-10.50 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

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

Övriga deltagande Kerstin Edvinsson (c) 
Lena Hesselroth (c) 
 
Svante Melander, förvaltningschef Barn- och Utbildning, § 41 
Ola Bengtsson, enhetschef Huset, § 41 
 
Stefan Jacobson, kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, enhetsassistent, sekreterare 

Utses att justera Nermin Pismo 
Justeringens  
plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 41-43 

Birgitta Andersson  

Ordförande 
  

Lisbeth Karlsson 

Justerande 
 

Nermin Pismo 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-10-07 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-10-08 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-10-30 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KN § 36 2008-09-04 
KN § 41  
 
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. 
 

 
Vid kulturnämndens sammanträde 2008-10-07 hade nämnden fått 
besked om en besparing på nämndens verksamheter om totalt 
150 000 kr. 
 
Ordförande Lisbeth Karlsson hälsade Svante Melander, förvaltnings-
chef Barn- och Utbildning, samt Ola Bengtsson, enhetschef Huset, 
välkomna. 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterade nytt förslag till budget för 
2009 innehållande tre olika alternativ. I alternativ 3 initieras ett 
utvecklingsarbete kring Ungdomshusets verksamhet. Syftet är att 
skapa möjligheter för lokal kulturutveckling för ungdomar i Åmål samt 
att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan kultur, skola och 
ungdomsenheten inom Vård och Omsorg.                                 Bilaga 
 
Förvaltningschef Svante Melander redogjorde för Barn- och 
Utbildningsnämndens förslag om effektivare resursanvändning inom 
fritidsverksamheten.  
 
Kulturnämnden ser mycket positivt på Barn- och Utbildningsnämndens 
intentioner och är mycket positiva till samarbete för att kunna använda 
kommunens resurser på ett ännu bättre sätt.  
 
Fortsättning nästa sida 
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KN § 36 2008-09-04 
KN § 41 
 
Kulturnämndens preliminära budget för 2009, fortsättning 
 
Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson tackade Svante 
Melander, förvaltningschef Barn- och Utbildning, samt Ola Bengtsson, 
enhetschef Huset för deltagande och de avvek därefter från 
sammanträdet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT   
 
1. Kulturnämnden beslutar överlämna alternativ 3 som förslag till 

Budgetberedningen och ställer sig samtidigt bakom Barn- och 
Utbildningsnämndens förslag till samarbete och ett gemensamt 
utvecklingsarbete inom skola och fritid. 

 
2. Kulturnämnden beslutar om investeringsbudget enligt föreliggande 

reviderade förslag. 
 
 
Delgivning: Budgetberedningen 
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KN § 42 
 
Delgivningar 
 
Kulturchef Stefan Jacobson informerade om det pågående 
utvecklingsarbetet med Saga-biografen. 
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KN § 43 
 
Kulturnämndens sammanträdestider 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämndens beredningsgrupps sammanträde 9 oktober samt 
Kulturnämndens sammanträde 23 oktober ställs in. 
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