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Plats och tid Digitalt möte via Microsoft Teams, måndagen den 20 april 2020 kl  
17:00-20:20, ajournering 19:15-19:50 

Beslutande Ledamöter 

Falco Güldenpfennig (KD), ordförande 
Sara Andersson (S) 
Hanna Werner (MP), ers. för Lars Gustaf Andersson (L) 
Johan Dahlberg (S), ers. för Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Catharina Rapp (C) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

 

  
   
  

Närvarande Ersättare 
Monica Haglund Borg (S) 
Sokol Demaku (S) 
Carin Brandt (M) 
Anah Sjösten (M) 
Maria Lindgren (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef 
Maria Tuvegran, HR-chef 
Cecilia Strömberg, ekonomichef 
Markus Liljedahl, controller 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef 
Marie Nyman, teaterchef  
Ulrika Kullenberg, museichef 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef 
Eva Eriksdotter, museichef 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten 
Rune Hagen, IT-ansvarig 
Evelina Lövnord, vik. nämndsekreterare 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare, §§ 40-46 

 

 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28, den 23 april 2020 

 

 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 april 2020 

Underskrifter 

Ordförande 
Falco Güldenpfennig (KD) 

Paragrafer 
 
   

 

§§ 40-58 

                
Förvaltningschef  

Eva-Lotta Franzén 
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 Justerare 
  

  
 

Lena Sänd (S) 

  

   

  

 Sekreterare 

Evelina Lövnord 
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§ 40   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lena Sänd (S). Justeringen sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den 20 april 2020 
och den 23 april 2020.  
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§ 41   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att Moderaternas och Kristdemokraternas initiativärende ”Undersök 
covid-19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär” förtecknas på dagordningen.  
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§ 42 Dnr KUN 2020-00052 1.3.1.2 

Konsekvenser för Kulturförvaltningen under 2020 med 
anledning av pågående Coronapandemi 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ställa in samtliga höstens planerade produktioner 
på Stadsteatern och att uppdra åt Stadsteatern att, om möjligt, ställa om delar av 
verksamheten i form av mindre aktiviteter under tiden. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer skall följas. Vidare beslutar Kulturnämnden att uppdra åt 
Kulturförvaltningen att hantera eventuell återbetalning av delvis inställd 
kursverksamhet i Kulturskolan under våren. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har analyserat hur den pågående pandemin påverkar 
verksamheterna på kortare respektive längre sikt, fram till sommaren samt för 
resten av året. Precis som Borås Stad följer Kulturförvaltningen noga 
Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar liksom regeringens beslut om 
offentliga sammankomster. 
De konsekvenser förvaltningen hittills noterat är att antalet besökande till 
biblioteken, museerna och till Stadsteatern har minskat kraftigt sedan i mars.  
Under en kortare period ställdes viss kursverksamhet in på Kulturskolan men 
kommer att återupptas i andra former efter påsk.  
Fram till sommaren har flera av verksamheterna infört begränsade öppettider, 
ställt in i princip alla offentliga program samt ställt om till mer uppsökande och 
digital verksamhet. Sistnämnda gäller främst för biblioteken och i viss mån för 
Kulturskolan. Det är ovisst hur det blir över sommaren och till hösten.  
De ekonomiska konsekvenserna är särskilt kännbara för Stadsteatern som 
hittills räknar med ett underskott på 800 tkr. Kulturskolan har sedan tidigare en 
underfinansierad budget att brottas med. Textilmuseet har tappat 95 % av sina 
besökare sedan tre veckor. Beräknad förlust till idag är ca 200 000 kr. Beräknad 
förlust räknat på tre månader med samma läge med noll bokningar, kraftigt 
minskade inträden och minimal försäljning beräknas till ca 870 000 kr.  
  
Under sommaren kommer museerna förhoppningsvis vara öppna, men med 
begränsade öppettider. Pågående utställningar på Textilmuseet förlängs över 
sommaren och troligen även på Konstmuseet. Borås museum är än så länge 
stängt, sommaröppethållandet kommer förskjutas till 1 juni-30 aug. 
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Samtliga förvaltningens verksamheter kommer att påverkas i höst även om 
pandemin förhoppningsvis är över. Mycket talar dock för att Corona är kvar, i 
någon form och med fortsatt negativa effekter för kulturlivet.  Beslut om att 
genomföra vissa verksamheter eller inte måste därför tas nu för att undvika ett 
ännu, betydligt större, ekonomiskt underskott.  
 
Kulturnämnden ser att Coronapandemin framför allt innebär stor osäkerhet för 
stadsteaterns verksamhet resten av året. Fortsatt pandemi innebär fortsatta 
reserestriktioner för frilansare, en utebliven publik samt problem med 
leveranser. Om teatern skulle fortsätta som vanligt i höst och ovan faktorer 
påverkar verksamheten kommer teatern ha arbetat fram tre nya produktioner 
för flera miljoner för att sedan riskera att få ställa in dessa.   

För att undvika detta mycket troliga scenario är det kulturnämndens 
uppfattning att samtliga inplanerade produktioner på stadsteatern i höst tyvärr 
måste ställas in. Ett sådant beslut, om än smärtsamt, innebär en besparing på ca 
5 miljoner. Kulturnämndens beslut bottnar i att det, i detta extraordinära läge 
orsakat av Coronapandemin, är bättre att omfördela de ekonomiska resurserna 
till andra verksamheter inom förvaltningen än att riskera ett mycket stort 
ekonomiskt underskott för stadsteatern som nämnden behöva dra med sig till 
kommande år. 

 

               

      

 

 

 

 

Risk- och konsekvensanalys gällande ekonomi, verksamhet och personal har 
genomförts på LSG på Stadsteatern 30 mars resp. 15 april. Information har 
därefter lämnats på FSG 6 april samt den 16 april.  
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§ 43 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser februari 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen och beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

 Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas.     

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens 
sammanträde 2020-03-23. 
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§ 44 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser mars 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen och beslutar att lägga informationen 
till handlingarna      

Sammanfattning av ärendet 

 Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas.         

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens 
sammanträde 2020-04-20. 
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§ 45 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med februari 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med februari 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -200 tkr. Främsta anledningen till 
underskottet är Kulturskolan, som under året kommer arbeta för att minimera 
underskottet och anpassa verksamheten till budgetutrymmet.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med februari 2020.                  
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§ 46 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med mars 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med mars 2020     

Sammanfattning av ärendet 

Prognosavvikelser föranledda av Coronakrisen kommer att tas upp i Tertial 1-
prognosen nästa månad. Kulturförvaltningens prognos för helåret är -200 tkr.                  

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med mars 2020. 
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§ 47 Dnr KUN 2019-00084 3.5.11.25 

Initiativärende Musikskolan i Fristad - medborgardialog  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att inte genomföra någon medborgardialog gällande 
Fristad Musikskola. Initiativärendet anses därmed besvarat.          

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Kulturnämnden föreslog i ett 
initiativärende i juni 2019 att nämnden snarast skulle genomföra en 
medborgardialog i Fristad, med syftet att klargöra Kulturskolans uppdrag och 
organisation, jämte Musikskolans i Fristad roll och att, vid behov, utveckla 
informationsflödet och genomföra ytterligare informationsinsatser, inom ramen 
för Kulturskolan i Borås.   

Under hösten 2019 har kontakt tagits och samtal i öppen dialog förts mellan 
berörda parter och Kulturnämnden. Fortsatt samverkan och samordning inom 
Kulturskolan sker. Därför bedöms inte frågan om medborgardialog längre vara 
aktuell.          

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende Musikskolan i Fristad - Medborgardialog          
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§ 48 Dnr KUN 2020-00028 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. 
Filmfestival 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag 
från Chra Kultur och Media Group. Det finns inte resurser inom 
kulturförvaltningen att samarrangera filmfestivalen. Förfrågan att arrangera 
festivalen inom förvaltningens verksamheter eller dess lokaler avslås därför.  

Sammanfattning av ärendet 

Även om initiativet Filmfestival är gott bedöms inte Kulturnämnden ha 
möjlighet att stödja projektet i den omfattning som begärs, och avslår därför 
föreningens ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag. Biografen Röda Kvarn 
eller några andra av kulturförvaltningens lokaler beviljas inte som lokal för 
filmfestivalen, då resurser för att ta emot detta arrangemang saknas inom 
förvaltningen.          

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Chra Kultur och Media 
Group 
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§ 49 Dnr KUN 2020-00036 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - 
African Fashion & Music Days 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar föreningen Light on Hill 30 tkr i Projekt-
/arrangemangsbidrag till de kulturella inslagen (artister och omkostnader för 
dessa) under arrangemanget African Fashion and Music Days.         

Sammanfattning av ärendet 

Arrangemanget bedöms vara ett gott initiativ som potentiellt kan verka för 
internationellt utbyte och breda samarbeten i Borås. Arrangemanget bedöms i 
första hand vara ett näringslivprojekt, och Kulturnämnden stödjer de kulturella 
inslagen med ett Projekt-/arrangemangsbidrag på 30 tkr för omkostnader för 
artistuppträdanden. I övrigt uppmanas föreningen att undersöka möjligheterna 
för finansiering för projektet inom näringslivssatsningar.  

 

          

Föreningen uppmanas att under rådande omständigheter göra en utökad 
riskanalys inför evenemanget och i möjligaste mån förbereda det för eventuella 
ändringar med anledning av den pågående Corona-pandemien. Det kan 
exempelvis handla om att boka återbetalningsbara resor, etc. Kulturnämnden 
förutsätter att föreningen följer allmänna regler och bestämmelser, samt följer 
myndigheternas uppmaningar kring internationella resor, publika arrangemang 
med mera.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Projekt-/arrangemangbidrag från Light on Hill                                                 

 

Yrkanden 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att avslå föreningen Light on Hills ansökan om 
bidrag.  

Se bilaga 1. 

Ordförande Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja Light on Hill bidrag.  
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordning 

Den som vill bifalla ordförande Falco Güldenpfennigs (KD) förslag röstar ja, 
den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag.  

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Hanna Werner (MP), Johan Dahlberg (S), Lena Sänd (S), Catharina Rapp (C), 
Lotta Löfgren Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M), samt nej av Valter Kotsalainen 
(SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med ordförande 
Falco Güldenpfennigs (KD) förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att bevilja föreningen Light on Hill bidrag. 

Se bilaga 2. 

Protokollsanteckning 

 

 

Valter Kotsalainen (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 

Se bilaga 3. 
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§ 50 Dnr KUN 2020-00040 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - You 
are my friend 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar föreningen Help and Humanity Liberation Projects 20 
tkr i Projekt-/arrangemangsbidrag för kulturinslagen (artister och omkostnader 
för dessa) under arrangemanget You are My Friend.     

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen arrangerar årligen (2018-2019) fotbollsturneringar med kulturella 
inslag på Norrby, med syfte att ge unga aktiviteter på sommarlovet.   

Arrangemanget är en kombination av idrotts- och kulturaktiviteter, och bedöms 
vara ett gott initiativ som ökar utbudet av fritidsaktiviteter för unga i Borås. 
Kulturnämnden beviljar föreningen 20 tkr i Projekt-/arrangemangbidrag till 
kulturinslagen, vilket avser artister och omkostnader för dessa.  

 

             

Föreningen uppmanas att under rådande omständigheter göra en utökad 
riskanalys inför evenemanget och i möjligaste mån förbereda det för eventuella 
ändringar med anledning av den pågående Corona-pandemin. Det kan 
exempelvis handla om att boka återbetalningsbara resor, etc. Kulturnämnden 
förutsätter att föreningen följer allmänna regler och bestämmelser, samt följer 
myndigheternas uppmaningar kring internationella resor, publika arrangemang 
med mera.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Projekt-/arrangemangsbidrag från Help and Humanity 
Liberation Projects.                 

 

Protokollsanteckning 

 

 

 

Valter Kotsalainen (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 

Se bilaga 4. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr KUN 2019-00141 3.6.1.3 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljushults Hembygdsförening begär omprövning av Kulturnämndens beslut att 
inte bevilja föreningen Årsbidrag för verksamhetsåret 2020.  

 

Kulturnämnden delar årligen ut kulturbidrag i olika former till kulturföreningar 
i Borås Stad. För verksamheter som bedöms vara av särskild vikt för kulturlivet 
i Borås fördelas årligen ett så kallat Årsbidrag – ett verksamhetsbidrag som ges 
till de föreningar som har en varaktig kulturverksamhet som bedöms vara viktig 
för det totala kulturutbudet i Borås.  

Sedan 2016 upphörde stadsdelsnämnderna i Borås, och därmed också det årliga 
bidrag som dessa nämnder fördelade till respektive hembygdsförening i 
området. Hembygdsföreningarna uppmanades i samband med detta att söka 
bidrag från Kulturnämnden under samma förutsättningar som andra 
kulturföreningar.  

För föreningslivet finns grundläggande krav som en förening ska uppfylla för 
att kunna beviljas kulturbidrag:  

Allmänna regler för föreningslivet 

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa 
krav: 

- vara registrerad i Borås Stad 

- bedriva ideell kulturverksamhet 

- vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 

- låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 

- ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst 
ordförande, kassör och sekreterare 

- hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- 
och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt 
revisionsberättelse godkänns 

- ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
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- verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga. 

 Därtill finns en rad bedömningsgrunder, utifrån vilka Kulturnämnden bedömer 
ansökningarna om Årsbidrag. De allmänna reglerna och bedömningsgrunderna 
finns redovisade på boras.se, och alla föreningar uppmanas att bekanta sig med 
dessa innan de ansöker om kulturbidrag.  

Årsbidragen fördelas utifrån en bestämd (fast) budget. Detta innebär ibland att 
inte alla föreningar som söker Årsbidrag beviljas bidrag. Föreningarna 
prioriteras olika utifrån hur väl deras verksamhet bedöms leva upp till 
Kulturnämndens kriterier.  

Det åligger föreningen som ansöker om Årsbidrag att beskriva sin verksamhet 
och hur den svarar mot dessa kriterier. Föreningen ska redovisa verksamhet 
och ekonomi från föregående verksamhetsår, samt ge en beskrivning av hur 
planeringen för kommande verksamhetsår ser ut, med verksamhetens syfte och 
mål, målgrupp, genomförande, tidplan samt budget. Dessa underlag begärs in 
för att bedöma verksamhetens tidigare verksamhet, utveckling från år till år, 
samt hur verksamheten planeras att utvecklas framöver. Detta underlag ger i 
regel en bra bild av hur föreningen utvecklar sin verksamhet och i vilken 
utsträckning monetära bidrag från Kulturnämnden har möjlighet att bidra till 
utvecklingen av föreningens verksamhet.  

Ljushults HBF har vid de (2) tillfällen föreningen har ansökt om Årsbidrag inte 
velat redovisa budget för kommande verksamhetsår, med hänvisning till att 
ekonomiska beslut tas vid styrelsemötena. För verksamhetsåret 2019 har 
föreningen beviljats Årsbidrag med samma summa som föreningen tidigare 
erhållit från stadsdelsnämnden, då detta var första året som föreningen ansökte 
om Årsbidrag och för att föreningens verksamhet bedömdes som god.  

För 2020 beviljas föreningen inte Årsbidrag, med hänvisning till att föreningen 
inte uppfyller Kulturnämndens grundläggande krav, det vill säga 
Kulturnämndens allmänna regler för föreningslivet. Föreningen redovisar två år 
i rad (2017 och 2018) att föreningen är utan fullständig styrelse, och bedömdes 
inte uppfylla de allmänna regler som Kulturnämnden anvisat till föreningslivet, 
nämligen att förening kan beviljas kulturbidrag om den består av minst 
ordförande, kassör och sekreterare. Föreningens egna stadgar påbjuder att 
föreningens styrelse ska bestå av ordförande plus minst åtta (8) ordinarie 
ledamöter.  

En bedömning gjordes ändå om föreningen kunde beviljas ett Årsbidrag även 
detta år. Dessvärre bedömdes inte föreningens kvalitet i relation till 
Kulturnämndens bedömningskriterier stå sig i konkurrens med övriga 
ansökningar. Föreningens räkenskaper uppvisar ett gott kapital, och 
föreningens ansökan bedömdes inte vara prioriterad i 2020 års fördelning av 
Årsbidrag. Då föreningen inte inlämnat en uppskattad budget för 2020 går det 
heller inte att avgöra om eller hur Kulturnämndens bidrag skulle vara oumbärlig 
för utvecklingen av föreningens kulturverksamhet för kommande 
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verksamhetsår. Den samlade bedömningen var alltså att föreningen inte kan 
beviljas Årsbidrag för 2020.  

Som tidigare nämnts åligger det föreningen att beskriva sin verksamhet och att 
lämna de underlag som krävs för att bedöma verksamheten i relation till 
Kulturnämndens bedömningskriterier. Det åligger också föreningen att uppfylla 
de allmänna krav för föreningar som Kulturnämnden beslutat. Kulturnämnden 
är inte en kontrollmyndighet, utan det åligger föreningarna som ansöker om 
kulturbidrag att ta reda på vilket regelverk som gäller för kulturbidragen, påvisa 
att deras verksamhet uppfyller kraven, samt att uppge korrekt information i sin 
ansökan.  

Kulturnämnden vidhåller sitt beslut att inte bevilja Ljushults Hembygdsförening 
Årsbidrag för 2020, men välkomnar föreningen att söka Projekt-
/arrangemangsbidrag för sina publika arrangemang. Föreningen är också 
välkommen att återigen ansöka om årsbidrag för verksamhetsåret 2021. 
Ansökningsförfarande samt vilka handlingar som begärs in till ansökan finns i 
god tid på boras.se. Kulturnämnden har sedan tidigare beslutat att 
tillgängliggöra både ansökningsförfarandet och bidragsreglerna så att det blir 
tydligt vilka handlingar och vilken information som Kulturnämnden begär in 
vid ansökan om Årsbidrag. En översyn ska genomföras i god tid inför nästa 
ansökningsperiod. Sista ansökningsdag för Årsbidrag är 30 november 2020 och 
ansökningen beräknas vara öppen minst en månad i förväg.   

        

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Årsbidrag från Ljushults HBF för verksamhetsåret 2020 

2. Begäran om omprövning av Kulturnämndens beslut från Ljushults HBF                  

Yrkanden 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden 
återremitterar ärendet till kulturförvaltningen för vidare handläggning.  

Ordförande Falco Güldenpfennig (KD) föreslår Kulturnämnden besluta enligt 
Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans yrkande.  

Ordföranden finner att Kulturnämnden bifaller Sara Andersson (S) och Mitt-S-
Samverkans yrkande. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr KUN 2020-00021 3.6.3.25 

Medborgarförslag Barnomsorgsmuseum 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att inte avsätta resurser till ett Skol- och 
Barnomsorgsmuseum och att ej uppdra åt De kulturhistoriska museerna att 
rekonstruera detsamma. Nämnden tackar för ett genomarbetat förslag men kan 
i nuläget inte avsätta medel för projektet.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till Kulturnämnden gällande nyinstallation 
av det nedpackade Skol- och barnomsorgsmuseet. Förslaget påvisar den 
intressanta och viktiga del barnomsorgen haft i stadens social- och 
industrihistoria. Förslagsställaren yrkar därför på att Kulturnämnden ska avsätta 
medel för lokalkostnad för Skol- och barnomsorgsmuseets öppnande samt 
uppdra åt De kulturhistoriska museerna att rekonstruera museet i enlighet med 
föreliggande förslag. 

De kulturhistoriska museerna har under två års tid arbetat med en 
utvecklingsplan för Borås museum vilken presenterades för Kulturnämnden 
2019. Denna plan har godkänts men därefter uppskjutits, på grund av rådande 
ekonomiska omständigheter i förvaltningen och i kommunen. Museerna har i 
egen verksamhetsbudget inga möjligheter att lägga medel eller tid på ett Skol- 
och Barnomsorgsmuseum men åtar sig att som tidigare ta hand om de föremål 
som tillhör detsamma för ett eventuellt nytt beslut i framtiden.               

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag - Lokal för Skol- och barnomsorgsmuseet i Borås                                

2. Utdrag ur De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings årsbok Fässingen 
2015 – manus.                
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§ 53 Dnr KUN 2020-00031 3.1.1.2 

Detaljplan för Centrum Vile 7 m.fl, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker den föreslagna detaljplanen för Centrum, Vile 7 m.fl., 
Borås Stad.      

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en påbyggnad med två 
våningar inom den södra delen av kvarteret Vile i centrala Borås. Byggnaderna i 
kvarteret uppfördes under perioden cirka 1940-1960. Kvarteret ingår i den 
värdefulla kulturmiljö som innefattar hela den gamla rutnätsstaden i centrum.  
Påbyggnaden riskerar att inverka negativt på bebyggelsemiljön, inte minst 
genom att den relativt jämna taklinje som går längs denna del av Allégatan 
bryts. Exempelvis kommer kontrasten mot den något lägre byggnaden i söder 
längs Allégatan (Yngve 1) att bli särskilt märkbar. I planbeskrivningen 
konstateras att: ”En påbyggnad i stadskärnan får stor påverkan på stadsbilden. 
Dess läge i stadskärnan gör den exponerad från Södra Torget, Stadsparken, 
Allégatan och delvis Sandwalls plats.” För att reducera påbyggnadens inverkan 
på stadsbilden kommer de nya våningarna att uppföras med indragen fasad på 
minst 0,8 meter. Varje extra decimeter är här viktig, eftersom påbyggnaden då 
inte syns lika mycket från gatan. Med nuvarande förslag blir påbyggnaden 
sannolikt inte synlig så länge man står ett par meter från husväggen (på 
marknivå). En djupare indragning än 0,8 meter hade således varit att föredra. 
Detaljplanen innehåller även bestämmelser om takens lutning, vilket är viktigt 
att man beaktat. Detaljplanen möjliggör nya ytor för bostäder samt ställer vissa 
krav på att bygget ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet. Sammantaget 
föreslås därför att detaljplanen tillstyrks.    

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, BN 2018-1536 
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§ 54 Dnr KUN 2020-00017 3.6.5.1 

Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Borås - 
Insatser under 2020. 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att inför Borås Stads 400-årsjubileum 2021 beställa 
vård- och underhållsinsatser för ett trettiotal centralt placerade skulpturer. 
Kostnaderna för detta tas inom Kulturnämndens ram, som en engångsåtgärd. 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2019 initierade Borås Konstmuseum en genomlysning av statusen 
på stadens offentliga konst och anlitade Helena Strandberg Konservator AB för 
att upprätta en vård- och underhållsplan för offentlig konst i Borås. 123 
skulpturer i Borås Stad har under året skadeinventerats och en rapport finns nu 
tillgänglig med angivna prioriteringar för åtgärder från prioritering 1-3. Prioritet 
1 är akuta åtgärder, prioritet 2 punktinsatser som bör utföras inom en 
överskådlig framtid och punkt 3 gäller underhåll som bör utföras regelbundet 
(varje eller vartannat år). 

 

 

 

Resultatet visar att ett stort antal skulpturer i den första prioriteringsgruppen 
har ett akut behov av åtgärder, däribland ett flertal som kan utgöra stöld- 
och/eller säkerhetsrisker.  

Borås Konstmuseum förordar därför att Helena Strandberg Konservator AB 
anlitas för att genomföra åtgärder för ett trettiotal centralt placerade skulpturer, 
samt de skulpturer som bedöms utgöra säkerhetsrisker. Lista på dessa 
skulpturer bifogas. 

Om Borås Stad ska fortsätta att leva upp till sitt goda rykte som 
”Skulpturstaden” är det nödvändigt att verkställa de insatser som krävs för att 
stadens skulpturer ska vara i gott skick. Detta är särskilt viktigt inför Borås 400-
årsjubileum år 2021. 

Beräknad kostnad uppgår till 1,6 miljoner. Dessa medel får som en 
engångsåtgärd rymmas inom Kulturnämndens ram, men det är av stor vikt att 
det i framtiden kontinuerligt avsätts medel för vård och underhåll av stadens 
skulpturer i nämndens budget. Kulturnämnden kommer att äska medel för 
detta i budgetprocessen inför nästa år. Den framtagna vård- och 
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underhållsplanen visar på ett stort behov av akuta insatser men inte minst på 
vikten och ansvaret av att kontinuerligt underhålla den offentligt ägda konsten.       

          

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Borås 2019    

2. Lista på skulpturer för åtgärder              
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§ 55 Dnr KUN 2018-00071 3.6.2.25 

Remiss: Stärk skolbiblioteken! 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av uppdragen ”Att ta fram en aktuell 
skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten” samt ”Kulturnämnden 
får i uppdrag att fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten”. 
Kulturnämnden konstaterar att budgeten för skolbiblioteken fördes över till 
Kulturnämnden i och med 2020 års budget, efter beslut av 
Kommunfullmäktige 2019-11-29. Kulturnämndens beslut skickas till 
Kommunfullmäktige.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit motionen ”Stärk skolbiblioteken!” och ger 
Kulturnämnden i uppdrag: 

Att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten. 

Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar även att budgeten för skolbiblioteken ska flyttas 
över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden. 

Kulturnämnden finner att alla tre delar i uppdraget redan är genomförda. Det 
finns redan ett Skolbiblioteksprogram med aktivitetsplaner kopplade till den 
och budgeten fördes inför 2020 över till Kulturnämnden.        

Beslutsunderlag 

1. Skolbiblioteksprogram – program, 2020-02-27 

2. Mall, aktivitetsplan F-9, 2020-02-27                  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr KUN 2019-00159 3.2.2.0 

Remiss - Borås Stads plan för krisberedskap  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads plan för krisberedskap med synpunkter 
om vikten av skydd av kulturmiljöer liksom av att upprätthålla 
kulturverksamhet i tider av oro.        

Sammanfattning av ärendet 

Under rubriken Civilt försvar framgår att kommuner har ansvar för många 
samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i kris. Det 
gäller bl.a. att tillse att kulturmiljöer och kulturobjekt skyddas. Och att 
tillhandahålla kulturverksamhet för allmänheten, t ex biblioteksservice, kan vara 
extra viktigt i tider av oro.               

Beslutsunderlag 

1.  Remiss – Borås Stads plan för krisberedskap, 2019-12-12.                 
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§ 57 Dnr KUN 2020-00022 1.2.3.3 

Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden noterar de brister Stadsrevisionen framfört avseende 
Kulturförvaltningens hantering av taxor och avgifter och uppdrar åt 
Kulturförvaltningen att ta fram fungerande rutiner.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har uppdragit åt ett externt företag, Qualitarium, att göra en 
fördjupad granskning av taxor och avgifter i Borås Stad med syftet att bedöma 
om arbetet är ändamålsenligt och bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Ett 
antal brister har identifierats i Kulturnämndens arbete. Stadsrevisionen har med 
anledning av detta framfört ett antal rekommendationer om åtgärder. Det gäller 
bl a att nämnden ska förstärka sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
inkludera en bedömning om hanteringen av kundfakturor i sina riskanalyser. 
Vidare rekommenderas nämnden att se över rutinerna för beräkning av taxor 
och avgifter för att säkerställa att självkostnadsprincipen och att 
likställighetsprincipen efterlevs samt att dokumentera hur beräkningarna är 
gjorda. Likaså rekommenderas att dokumentationen som beskriver processerna 
som berör hantering av taxor och avgifter upprättas och att rutiner tillskapas så 
att debitering av taxor och avgifter blir korrekt.      

Beslutsunderlag 

1. Missiv, granskning av taxor och avgifter i Borås Stad, 2020-01-20 

2. Revisionsrapport Granskning av taxor och avgifter 2019-12-09 

3. Rapportsammandrag Granskning av taxor och avgifter Borås Stad  

   2020-01-20                
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§ 58 Dnr KUN 2020-00057 1.2.3.25 

Initiativärende från M och KD – Undersök covid-19s 
påverkan på aktörer i Borås kultursfär 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast tas upp för beslut i Kulturnämnden.      

Sammanfattning av ärendet   

På dagens sammanträde lägger Moderaterna och Kristdemokraterna i 
Kulturnämnden, Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M), Marie 
Jöreteg (M), Anah Sjösten (M), Carin Brandt (M) och Emil Moghaddam (KD) 
ett initiativärende ”Undersök covid-19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär”. 
Förslaget innebär att inhämta information från olika aktörer om hur deras 
verksamheter påverkas av coronapandemin. 
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