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Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet.
§ 27
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Lars Gustaf Andersson (L) med
Lena Medelius (M) som ersättare. Justering sker på Kulturkontoret klockan 13.00 den
27 februari 2017.
Kulturnämnden beslutar
att

jämte ordföranden utse Lars Gustaf Andersson (L) med Lena Medelius (M) som ersättare
att justera dagens protokoll.

§ 28
Godkännande av föredragningslista
Ordföranden föreslår att ärende 14 ”Intern kontrollplan 2017” och ärende 16 ”Riskanalys
2017” byter plats i dagens föredragningslista.
Kulturnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslista enligt förslag.

§ 29
Föredragning och ajournering
Sammanträdet inleds med föredragningar i ett antal ärenden.
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum 20 februari kl. 17.00-20.00.
Partiöverläggningar för Alliansen ägde rum 21 februari kl. 15.30-16.55.
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum 15 februari kl. 13.00-14.30.
Ledamöterna tar paus under tiden 18.50-19.15.
§ 30
Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
§ 31
Verksamhetsbesök på Norrbyhuset
Emma Ragnarsson, enhetschef och Eva Boman bibliotekarie/samordnare på Norrbyhuset
samt Olof Berge Kleber, enhetschef på Stadsbiblioteket informerar om Norrbyhusets
verksamhet och visar runt i lokalerna.
Kulturnämnden beslutar
att

tacka Emma Ragnarsson, Eva Boman och Olof Berge Kleber för information och rundvandring,
samt

att

lägga informationen till handlingarna.
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§ 32
Dnr 2015/KN0134 866
Information om veteranstenen
Sara Andersson (S) och Eva-Lotta Franzén informerar om veteranstenen, en minnessten
för veteraner i fredens tjänst. Projektet har varit ett samarbete mellan Fredsbaskrarna
Sjuhärad och Borås Konstmuseum. Veteranstenen ska placeras i Majorslunden på Göta.
Invigning kommer att ske på Veterandagen 2017-05-29.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 33
Övriga informationsärenden
Pontus Hammarén
Vernissage 23 februari av utställning med skulptör Oskar Korsár, mottagare av
konstnärsstipendium från Åke Andrén Stiftelsen.
11 februari var det vernissage av fyra utställningar.
Tjänsten som intendent rörlig bild på Konstmuseet har tillsatts med Lennart Alves. Lennart
tillträder tjänsten under våren.
Rekrytering av tjänsten som intendent, samlings- och pedagogikuppgifter, pågår.
Åsa Hedberg Karlsson
Idag, 21 februari, äger Modersmålsdagen rum på Stadsbiblioteket, en dag som firas över
hela världen. I Borås undervisas det på 33 språk.
Per-Olov Pell
Den 4 mars är det gitarrdag i Ulricehamn där elever från Sjuhäradskommunerna medverkar.
Kulturskolan deltar med ca 50 elever.
Kompetensutvecklingsdag, 10 mars, med alla lärare i Sjuhäradskommunerna på Artisten i
Göteborg. Föredrag ges av Monica Lindgren, professor i Musikpedagogik och av Malin
Aghed, Kulturen i samhället och samhället i kulturen.
17 mars är det Stråkdag på Kulturskolan med alla filialelever som spelar stråkinstrument samt
övriga stråkelever. Gästlärare är stråkkvartetten STRÅF.
Fjärdingskolans årskurs 4 och 5, 100 elever, åker den 17 mars på konsertresa till Göteborgs
Symfoniker på Konserthuset.
Vecka 13 är det projektvecka:
28 mars, tre skolkonserter/demokonserter för alla Kulårselever på Borås Stadsteater.
Turné 29-31 mars, ett tjugotal lärarkonserter genomförs inom Borås Stads äldreomsorg.
Ulrika Kullenberg
Textilmuseet har invigt utställningen New Nordic Fashion Illustration vol 2 som visar utvalda verk
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av 20 nordiska modeillustratörer. I den internationella vandringsutställningen visas närmare
hundra verk av nutida modeillustratörer från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland.
I samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen tas det i dagarna fram ett underlag för
upphandling av entreprenör till renoveringen av Marbostugan. Arbetet kan förhoppningsvis
sätta igång strax före sommaren.
Basutställningen Textil Kraft är nominerad till utmärkelsen Årets utställning 2016. Juryns
motivering: "Relevant och högaktuellt synar och medvetandegör utställningen Textil Kraft
konsumtionens olika sidor utifrån textilindustrin. Med jämförelser och paralleller mellan här
och då samt där och nu bidrar utställningen till att förstå historien, omvärlden och dess
relation till samtiden. En robust och skarp utställning som ger en stark samtidsrelevans genom
att spegla lokal historia och utveckling mot global nutid samt konsekvenserna av
massproduktion och masskonsumtion av textilier."
Pristagaren tillkännages under museiveckan den 26 april. Priset delas årligen ut av föreningen
Forum för utställare och juryn utser tre finalister. Övriga nominerade är History unfolds,
Historiska Museet, Stockholm och Värdefullt, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg.
Eva-Lotta Franzén
Beslut har fattats av Samhällsbyggnadsnämnden om att platsen utanför Kulturhusets nedre
entré mot Sturegatan får namnet Nils Horners plats. Kulturkontoret återkommer med
förslag om hur detta ska uppmärksammas.
Marie Nyman
4 mars är det premiär av föreställningen ”Ingen är perfekt” på Stadsteaterns Stora scen.
Föreställningen ”Raseri” har premiär den 11 mars på Stadsteaterns Lilla scen.
Under vecka 7, sportlovsveckan, gavs det fyra guidningar på Stadsteatern.
Projekteringsarbetet för ny scenteknik till Borås Stadsteater pågår.
Arbetet med teaterns utredning pågår planenligt. Närmast med utbildningstillfällen för
personalen i början av mars.
Sara Andersson
Sara Andersson (S) representerade Kulturnämnden i samband med invigningen av
Norrbyhuset.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 34
Dnr 2017/KN0007 023
Delegationsbeslut
Dnr 2017/KN0016 023
Anställningsavtal och entledigande, § 10-12, samt medgivande att återbesätta vakant tjänst
anmäls.
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Kulturnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut § 10-12, medgivande att återbesätta vakant
tjänst, samt

att

lägga informationen till handlingarna.

§ 35
Dnr 2017/KN0012 800
Inkomna och avgivna skrivelser
Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av inkomna och avgivna skrivelser, samt

att

lägga informationen till handlingarna.

§ 36
Dnr 2017/KN0032 869
Förslag till verksamhet i Orangeriet 2.0
Eva-Lotta Franzén, Katarina Vukoja Andersson och Anders Teglund informerar om förslag
till verksamhet på Orangeriet 2.0.
Under hösten 2016 pågick ett idéarbete om ny användning av Orangeriet. Kulturnämnden fick
2017-01-26 i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram förslag på hur verksamheten i
Orangeriet kan utvecklas och bedrivas. Uppdraget är att skapa en kreativ mötesplats/verkstad
med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna. Verksamheten ska vara öppen dagligen
och ha en programverksamhet med grund i visionen om ett hållbart samhälle enligt ”Borås
2025”. Kulturnämnden har fått i uppdrag att ansvara för driften från och med 2017-06-01.
Diskussion förs om förslaget. Förslaget lämnas till de politiska grupperna för vidare beredning
och för beslutsfattande i frågan vid nästa nämndsammanträde.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 37
Dnr 2017/KN0017 042
Årsredovisning 2016
Markus Liljedahl redogör för Årsredovisning 2016.
Kulturförvaltningens resultat för 2016 är -4 459 tkr. Förvaltningen förväntar sig tre
bokslutsjusteringar:
• + 1 568 tkr för De Kulturhistoriska Museerna. Underskottet är direkt relaterat till
byggnationen av basutställningen ”Textil Kraft”. Utställningen blev inte
extraordinärt dyr utan följer gängse kostnadsbild för denna typ av produktion.
Underskottet förklaras med att några sökta bidrag inte bifallits och ekonomisk
sponsring uteblivit
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• + 2 096 tkr för Borås Konstmuseum. Underskottet är en kompensation för
driftskostnaderna för Skulpturbiennalen. Investeringsprojektet Skulpturbiennalen
minskas med motsvarande belopp
• + 121 tkr för övrig kulturverksamhet. Underskottet gäller utställningen ”Vi är
romer”, där det finns en utlovad kompensation på totalt 300 tkr för 2015 och
2016. Under 2015 användes 179 tkr av dessa och under 2016 har 121 tkr används
till utställningen.
Med ovanstående bokslutsjusteringar blir årets resultat - 674 tkr. Förvaltningen har en
ingående balans 2016 på + 1 174 tkr. Med bokslutsjusteringarna blir den utgående balansen
2016 + 500 tkr.
De fem investeringsprojekten under 2016, konstnärlig utsmyckning, Skulpturbiennalen,
textilkonst, förvaltningsövergripande investeringar samt ljudteknik till Stadsteaterns Stora
scen redovisas.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Kulturförvaltningens Årsredovisning 2016.

§ 38
Redovisning av 2016 års inköp av konst till Borås Konstmuseum och
textilkonst till Textilmuseet
Ulrika Kullenberg och Pontus Hammarén redogör för de inköp som gjorts under 2016
till respektive verksamhet.
Inköp till Textilmuseet
Gunvor Nervold Antonsen, ”A Momentary Resistance”, 50 tkr.
Inköp till Borås Konstmuseum
Åsa Maria Bengtsson, "Spoon", 362 tkr
Mathias van Arkel, "Sarkofag", 550 tkr
Peter Johansson, "White object", 200 tkr
Erland Brand, collage, 20 tkr
Johannes Heldén, grafiskt blad, 5 tkr
Torbjörn Nolkrantz, tre målningar, 40 tkr
Göran Johansson, oljemålning, 7 tkr.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 39
Dnr 2016/KN0041 007
Uppföljning av Intern kontroll 2016
Markus Liljedahl redogör för uppföljningen av Intern kontroll 2016.
Kulturnämnden ansvarar själv för den interna kontrollen av verksamheterna. Den interna
kontrollplanen revideras kontinuerligt och varje år fastställs en ny intern kontrollplan.
I 2016 års interna kontroll har endast några mindre avvikelser upptäckts.
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Kulturnämnden beslutar
att

godkänna uppföljningen av den Interna kontrollen 2016.

§ 40
Dnr 2016/KN0220 168
Riskanalys 2017
Markus Liljedahl informerar om Riskanalys 2017.
Kulturförvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med Kulturnämnden upprättat en
Riskanalys för 2017 som ligger till grund för den Interna kontrollplanen 2017.
Kulturnämnden beslutar
att

anta Riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen med några redaktionella ändringar.

§ 41
Dnr 2017/KN0019 403
Miljörapport 2016
Markus Liljedahl informerar om den av Kulturförvaltningen sammanställda Miljörapport
2016.
Kulturförvaltningen arbetar sedan 2015 enligt ett miljöledningssystem. Miljöcertifieringen
erhölls i januari 2015. Miljöarbetet fortsätter och Kulturförvaltningen genomgår en årlig
extern miljörevision för att behålla miljöcertifieringen.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Kulturförvaltningens Miljörapport 2016.

§ 42
Dnr 2017/KN0018 007
Intern kontrollplan 2017
Kulturnämnden ansvarar själv för den interna kontrollen av verksamheterna. Den interna
kontrollplanen revideras kontinuerligt och varje år fastställs en ny intern kontrollplan.
I Intern kontrollplan 2017 har det tillkommit tre punkter under ”Egen verksamhet” och det
är sårbarhet i organisationen, politiska beslut samt verksamhetsrisk.
Yrkande
Hanna Werner (MP) yrkar på att politiska beslut årligen ska sammanställas och redovisas.
Kulturnämnden beslutar
att

anta Intern kontrollplan 2017 för Kulturförvaltningen, samt

att

uppdra åt Kulturförvaltningen att utreda hur en plan för hur de politiska besluten verkställs.
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§ 43
Dnr 2016/KN0263 214
Förslag till yttrande över remissen ”Träbyggnadsstrategi”, öka
träbyggnationen i Borås
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande.
Kulturnämnden ser positivt på träbyggnadsstrategin. Avsikten att främja nybyggnation med
mer hållbara byggnadsmaterial är intressant och välbehövlig för framtiden.
Yrkanden
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att nämnden avstyrker remissen på
grund av att den exkluderar entreprenörer i anbudsskedet.
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt Kulturförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i
enlighet med det upprättade förslaget.
Kulturnämnden beslutar
att

tillstyrka remissen ”Träbyggnadsstrategi”, öka träbyggnation i Borås.

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
§ 44
Dnr 2017/KN0027 214
Förslag till yttrande över Planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1 med flera,
Borås Stad. Programsamråd
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerat planprogram för
yttrande.
Planprogrammet för Hestra har höga ambitioner för att uppnå bra boendekvalitet och hållbara
lösningar. Det finns även en medvetenhet kring betydelsen av kultur- och naturmiljöer och
den resurs det innebär för ett trivsamt område. Hestra beskrivs ibland som ett av Sveriges
bästa bostadsområden. För att säkerställa att de utbyggnadsplaner som föreslås kommer att
knyta an till det vore det önskvärt att i det fortsatta arbetet med området låta göra en
kulturmiljöutredning som analyserar hur föreslagen bebyggelse interagerar med befintliga
kulturvärden.
Kulturnämnden beslutar
att

tillstyrka Planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1 med flera, Borås Stad.

§ 45
Dnr 2017/KN0025 214
Förslag till yttrande över ändring i form av tillägg till detaljplan för del av
Torpa-Hestra 4:1 med flera, kv. Berwald 89. Samrådshandling
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad detaljplan för yttrande.
Planändringen innebär att 24 bostadsenheter kan byggas inom området istället för nu
tillåtna 16. Kulturnämnden har inget att invända mot föreslagna tillägg till detaljplanen.
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Yrkanden
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att nämnden avstyrker ändring i form
av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 med flera, kv. Berwald 89, Borås Stad.
Se bilaga
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt Kulturförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i
enlighet med det upprättade förslaget.
Kulturnämnden beslutar
att

tillstyrka ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 med flera, kv.
Berwald 89, Borås Stad.

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Se bilaga
Dnr 2017/KN0026 026
§ 46
Utvärdering 2016 av Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016
En utvärdering görs varje år av de mål och åtgärder som finns antagna i förvaltningens Plan
för lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att undersöka om planens åtgärder och mål
uppfylls eller är möjliga att uppfylla under planperioden.
Under 2016 genomfördes alla de åtgärder som förvaltningen planerat att genomföra och
måluppfyllelsen var med några undantag god.
Utvärderingen är samverkad i FSG, förvaltningens samverkansgrupp, 2017-01-24.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Kulturförvaltningens utvärdering 2016 av Plan för lika rättigheter och möjligheter
2014-2016.

§ 47
Dnr 2017/KN0033 002
Förslag till revidering av Kulturnämndens delegationsordning
Delegationsordningen för Kulturnämnden ska årligen ses över.
I samband med omorganisationen i kommunen har nya beteckningar på de olika
chefsnivåerna införts och dokumentet justeras i enlighet med detta.
Beträffande vakansprövning föreslås att detta utgår eftersom vakansprövning vid utannonsering av ledig tjänst sker centralt i Borås Stad för att utesluta eventuell övertalighet
och omplaceringsbehov. Därefter kan lediga tjänster utannonseras om det inte finns någon
medarbetare med LAS-företräde (Lagen om anställningsskydd) att ta hänsyn till. Det
ska inte ske någon vakansprövan till nämnd om att utannonsera lediga tjänster.
HR-funktionen sköter administrationen kring den centrala vakansprövningen och hänsyn
tas till personer med eventuellt LAS-företräde innan extern annonsering sker.
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Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förslag till revidering av delegationsordning för Kulturnämnden i enlighet med de framförda
justeringarna.

§ 48
Dnr 2016/KN0221 809
Förslag till öppettider för museerna, Stadsbiblioteket, Borås Stadsteater,
Borås Kulturskola och receptionen i Kulturhuset april-december 2017, samt
öppettider under storhelger 2017
Ärendet om öppettider för 2017 återremitterades vid Kulturnämndens sammanträde
2016-12-15 för att undersöka eventuellt ökade öppettider för Textilmuseet och Konstmuseet
under sommartid juni till och med augusti samt eventuellt även helger 2017.
Ökad öppettid under sommartid med 1 timme per dag, det vill säga öppet 5 timmar
exempelvis kl. 11.00 – 16.00. Förslaget innebär en ökad kostnad per institution med 80 tkr. En
extra person måste vara på plats 6 dagar varje vecka, tisdag - söndag.
Ökade öppettider under helger 2017 med 2 timmar, det vill säga 1 timme per dag, exempelvis
kl. 11.00–16.00. Arbetstid blir då 11 timmar istället för 9 timmar per helg.
Förslaget innebär en ökad kostnad om ca 50 tkr per verksamhet. En extra person måste
vara på plats lördag - söndag.
Verksamheterna vill göra gällande att det finns en dold öppettid som inte tas upp i
dokumentet ”Öppettider inom Kulturförvaltningen”. Den egentliga öppettiden under
veckodagar är kl. 08.00-17.00 då man i princip dagligen tar emot bokade grupper från skolor
och allmänhet under förmiddagarna.
Totalt innebär förslaget en ökad kostnad för förvaltningen på 260 tkr. Textilmuseet och
Konstmuseet anser sig inte ha de medel som krävs för att öka öppettiderna och vill
rekommendera nämnden att ta beslut om 4 timmars öppettid under sommartid juni till augusti
samt helger 2017 i enlighet med förvaltningens förslag 2016-11-23.
Lars Gustaf Andersson (L) och Alliansen yrkar på att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att
söka nya lösningar för utökat öppethållande för 2018.
Kulturnämnden beslutar
att

anta upprättat förslag till Kulturförvaltningens öppettider samt öppettider under storhelger
april-december 2017, samt

att

uppdra åt Kulturförvaltningen att söka nya lösningar för utökat öppethållande för 2018.

§ 49
Dnr 2016/KN0241 860
Plan för Kulturnämndens arbete 2017
Kulturnämnden ska under 2017 särskilt fördjupa sig i områden som berör bibliotek och
offentlig konst. Studiebesök och föreläsningar avseende biblioteksrelaterad verksamhet
sker i anslutning till Kulturnämndens ordinarie möten enligt följande:
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21 februari
Studiebesök på Norrbyhuset med information om biblioteksverksamhet på en Mötesplats.
20 april
Föreläsning av Biblioteksföreningens generalsekreterare Karin Lindell ”Bibliotekets
framtidsfrågor”.
22 maj
Studiebesök på Fristads bibliotek med information om biblioteksverksamhet på ett
närbibliotek.
28 september
Studiebesök på Bäckängs gymnasiebibliotek med information om skolbiblioteksverksamhet.
30 november
Preliminärt en föreläsning om utformandet av en nationell biblioteksstrategi (föreläsare ännu
inte bekräftad).
Utöver detta har Kulturnämnden på sammanträde 2017-02-02 beslutat att ett antal
ledamöter deltar i ett seminarium 2017-02-22 med titeln ”Vi är på väg” – om offentlig konst
och dess möjligheter. Arrangörer är Borås Konstmuseum, Kultur i Väst, Borås Stad samt
Ulricehamns kommun.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Kulturförvaltningens förslag till upplägg för nämndens arbete under 2017.

§ 50
Dnr 2016/KN0015 100
Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016
Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har minskat jämfört med 2015, sex
inlämnade synpunkter 2016 mot 24 inlämnade synpunkter 2015. Under 2016 har det
inkommit tre klagomål, två frågor samt ett förslag.
Under 2016 har Kulturförvaltningen förbättrat hanteringen av inkomna synpunkter främst
genom att återkoppla till synpunktslämnaren inom tio arbetsdagar från det att synpunkten
kommit handläggaren tillhanda.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Kulturförvaltningens redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016.

§ 51
Övrig fråga
På dagens sammanträde gavs information samt fördes diskussion om ärendet ”Förslag till
verksamhet för Orangeriet 2.0”. Beslut i ärendet fattas på ett extra insatt sammanträde
9 mars.
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Kulturnämnden beslutar
att

extra sammanträde hålls den 9 mars klockan 17.00 i Kulturhuset, Röda Rummet.

§ 52
Övrig fråga
Lars Gustaf Andersson (L) och Alliansen tog upp frågan om tecknat avtal mellan Borås
Stadsteater och företaget Treklang AB. Samarbetet i nämnda fall är ett tekniskt samarbete.
Vid längre uthyrning ska presidiet fortsättningsvis informeras inför tecknandet av avtal.
Vid protokollet

Maria Antonsson
Nämndsekreterare

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Justeras

Sara Andersson (S)
Ordförande

Lars Gustaf Andersson (L)
Förste vice ordförande

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 27 februari 2017.

Maria Antonsson

