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Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 
Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande 

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

Övriga deltagande Håkan Bürgemester § 45 
Ulrika Nilsson § 45 
 
Stefan Jacobson, kulturchef, föredragande 
Birgitta Andersson, enhetsassistent, sekreterare 

Utses att justera Inga Engström 
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plats och tid 

 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 44-57 
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Ordförande 
  

Lisbeth Karlsson 
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Inga Engström 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2008-12-12 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-01-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-01-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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KN § 44 
 
Föredragningslista 
 
Ordförande föredrog dagens ärendelista. 
 
Tillkommande ärenden: 
1. Offentliga rummet 
2. Irakiska kulturföreningen, ansökan om hyresbidrag 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Föredragningslista med tillkommande ärenden fastställs. 
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KN § 45 
 
Rapport från resa  till Gadebusch, Schwerin och Wismar angående 
samarbete inom skola och kultur 
 
Håkan Bürgemeister och Ulrika Nilsson hälsas välkomna. De 
presenterar det pågående samarbetet genom nätverket 
Schwedennetzwerk. I närverket ingår Åmål, Säffle, Kil, Forshaga, 
Svenljunga, Hammarö och Laxå tillsammans med 6 st nordtyska 
kommuner, däribland Åmåls vänort Gadebusch.  
S
marknadsföring. 
 
F

amarbetet omfattar områdena kultur, näringsliv, turism och 

yra olika projektförslag presenteras. Syftet med dessa projekt under 

ULTURNÄMNDENS BESLUT: 

ulturchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt 

år 2009 är att skapa en långsiktighet i kontakterna mellan Åmål och 
Gadebusch.  
 
K
 
K
samarbete. 
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KN § 46 
 
Budgetuppföljning 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redogör för ekonomisk prognos 2008. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
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KN § 47 
 
Budget 2009 
 
Kulturchef Stefan Jacobson redovisar den aktuella budgetförslaget för 
2009. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KNs bg § 27 2008-11-17 
KN § 48               
 
Revisionsrapport om granskning av delårsrapport från första halvåret 
2008 
 
Granskningsrapport från revisorerna, daterad 2008-09-18, behandlas. 
 
Revisorerna anser bland annat att delårsrapporten saknar 
verksamhetsmål av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Vidare saknar de uppgifter om kommunkoncern i form av resultat- och 
balansräkningar. För att kunna göra en helhetsbedömning anser de 
detta som viktigt. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2008-10-14 § 235 och 
beslutade då bland annat att uppmana övriga nämnder att ta till sig de 
synpunkter som framförs i granskningsrapporten. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
1. Kulturnämnden tar till sig revisorernas synpunkter.   
2. Ärendet läggs därefter till handlingarna.  
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
1. Kulturnämnden tar till sig revisorernas synpunkter.   
2. Ärendet läggs därefter till handlingarna.  
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KNs bg § 28 2008-11-17 
KN § 49 
 
Strategisk plan för Åmåls kommun för resterande del av 
mandatperioden 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag av 2008-10-29 § 166 behandlas. 
 
En central ledningsgrupp bestående av tillförordnad kommunchef 
Jeanette Lämmel, förvaltningschefer Tommy Jingfors, Gunilla Bexelius 
och Svante Melander, VD Magnus Dalsbo och ekonomistrateg Fredrik 
Nilsson har gemensamt tagit fram förslag till strategisk plan.  
 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna och förvaltningarna att 
utifrån detta arbeta vidare med delmål och aktiviteter. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att komma med 
förslag till delmål och aktiviteter som kan ligga som grund för 
kulturnämndens strategiska plan.  
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att komma med 
förslag till delmål och aktiviteter som kan ligga som grund för 
kulturnämndens strategiska plan.  
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KN § 50                           Dnr 2008/00013 
 
Kommunarkivets lokalfråga 
 
Kommunarkivarie/-antikvarie Margareta Nilars har tidigare fått i 
uppdrag att utreda kommunarkivets lokalfråga och återkomma med 
förutsättningar, förslag till lösningar och ekonomiska konsekvenser av 
dessa till Kommunstyrelsen. 
 
Vid dagens sammanträde informerar kulturchef Stefan Jacobson om 
det pågående arbetet i ärendet. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KNs bg § 30 2008-11-17 
KN § 51 
 
Lokal kulturutveckling, förstudie 
 
Kulturchef Stefan Jacobson presenterar det påbörjade arbetet med att 
utforma underlag för att skapa modeller för lokal kulturutveckling. 
Åmåls kommun har tilldelats tillväxtmedel från Fyrbodal i syfte att 
presentera ett underlag för lokalt kulturutvecklingsarbete och en 
struktur för kommande projekt inom Fyrbodalsområdet. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet tas upp vid Kulturnämndens nästa sammanträde. 
 
 
Vid kulturnämndens sammanträde presenterar kulturchef Stefan 
Jacobson beslutsunderlag och beslutsprotokoll för förstudien. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturchefen får i uppdrag att arbeta vidare med projektet. 
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KNs bg § 31 2008-11-17 
KN § 52 
 
Kulturnämndens sammanträdesdatum 2009 
 
Kulturkansliets förslag till Kulturnämnden och dess beredningsgrupps 
sammanträdesdatum 2009 behandlas. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS FÖRSLAG: 
 
Kulturnämnden beslutar att föreliggande förslag till Kulturnämnden med 
dess beredningsgrupps sammanträdesdatum 2009 antas.         
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Kulturnämnden beslutar att föreliggande förslag till Kulturnämnden med 
dess beredningsgrupps sammanträdesdatum 2009 antas.        Bilaga 1
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 
 Sammanträdesdatum  
KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 11 (15)   
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KNs bg § 32 2008-11-17 
Kn § 53 
 
Regler för kulturföreningarnas bidragsgivning 
 
De nu gällande reglerna för kulturföreningarnas bidragsgivning i Åmåls 
kommun presenteras och diskuteras. 
 
KULTURNÄMNDENS BEREDNINGSGRUPPS BESLUT: 
 
Ärendet bordläggs och tas upp på Kulturnämndens nästa 
sammanträde. 
 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Ärendet bordläggs. 
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KN § 54 
 
Offentliga rummet i Åmål 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors behandlas. 
Bilaga 2 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Tjänsteskrivelsen godkänns. 
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KN § 55 
 
Irakiska kulturföreningen, ansökan om hyresbidrag 
 
Irakiska kulturföreningen har hos Kommunfullmäktige ansökt om 
hyresbidrag. Ärendet har översänts till Samhällsbyggnadsnämnden 
vilken i sin tur har översänt ärendet till Kulturnämnden. 
 
KULTURNÄMNDENS BESLUT: 
 
Irakiska kulturföreningens hyresbidrag avslås eftersom föreningen 
redan beviljats bidrag för innevarande år. 
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KN § 56 
 
Delgivningar/rapporter 
 
1. Konst i offentlig miljö 
2. Konferensen ”Kulturens roll i samhällsutvecklingen” 
3. Presidiekonferens 
4. Kompletterande regler för investeringsrutiner 
5. UniTon 
6. Ung 2010 
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KN § 57 
 
Tack 
 
Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson och kulturchef Stefan 
Jacobson tackar nämnden för det gångna året och tillönskar nämndens 
personal och förtroendevalda en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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