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Tid och plats
15.00-18.45 Kulturhuset, Vävarsalen
Omfattning
§ 202-221
Beslutande ledamöter
Sara Andersson (S)
ordförande
Catharina Rapp (C) ers. för Lars Gustaf Andersson (L) förste vice ordförande § 214
Peter Wiberg (V)
andre vice ordförande
Gabriel Sandberg (S)
Hanna Werner (MP)
Lena Medelius (M)
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Sivert Oxelbark (KD)
Valter Kotsalainen (SD) ers. för Patric Silfverklinga (SD)
Närvarande ersättare
Lena Sänd (S) anländer kl. 15:25
Jan-Erik Löberg (S)
Jessica Eng Strömberg (S)
Sümeyya Gencoglu (MP) anländer kl. 17:20
Marie-Louise Hall (M)
Ann-Britt Boman (C) lämnar kl. 15:30
Catharina Rapp (C)
Övriga närvarande
Eva-Lotta Franzén
Markus Liljedahl
Cecilia Strömberg
Linda Andersson
Åsa Hedberg Karlsson
Eva Eriksdotter
Per-Olov Pell
Marie Nyman
Ulrika Kullenberg
Claes-Göran Granlöf § 202-206
Kristoffer Gråhns § 202-206
Torsten Nobling § 202-206
Sakiba Ekic § 202-207
Jan Henriksson § 208
Johanna Jönsson

Personalföreträdare
Ingen representant.

kulturchef
controller
ekonom
HR-chef
bibliotekschef
konstmuseichef
kulturskolechef
teaterchef
museichef
tf. teaterchef
byggprojektledare Lokalförsörjningsförvaltningen
arkitekt
verksamhetsutvecklare
institutionstekniker
nämndsekreterare
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Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet.
§ 202
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Peter Wiberg (V) med
Sivert Oxelbark (KD) som ersättare. Justering sker på Kulturkontoret den 20 december
klockan 13.00.
Kulturnämnden beslutar
att

jämte ordföranden utse Peter Wiberg (V) med Sivert Oxelbark (KD) som ersättare
att justera dagens protokoll.

§ 203
Godkännande av föredragningslista
Ordföranden föreslår en ändring i utsänd föredragningslista. Ärende ”Information om
ombyggnad av scenteknik på Borås Stadsteater” flyttas upp på dagens ärendelista, och föredras
innan ”Workshop om Kulturnämndens riskanalys 2018”.
Ordföranden föreslår även att ärende 14 ”Reviderad Nämndbudget 2018” dras ur
föredragningslistan och behandlas vid nästkommande nämndmöte i januari.
Kulturnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslista enligt förslag.

§ 204
Föredragning och ajournering
Sammanträdet inleds med föredragningar i ett antal ärenden.
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum 17 december kl. 17.00-18.50.
Partiöverläggningar för Alliansen ägde rum 18 december kl. 13:00-14.00.
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum 16 december kl. 15:30-16:30.
Ajournering under tiden 18.30-18.35 för överläggningar i partigrupperna.
§ 205
Allmänhetens frågestund
En person från allmänheten närvarar vid dagens sammanträde.
§ 206
Dnr 2015-00130 042
Information om ombyggnad av scenteknik på Borås Stadsteater
Arkitekt Torsten Nobling, byggprojektledare Kristoffer Gråhns samt tekniskchef/tillförordnad
teaterchef Claes-Göran Granlöf informerar nämnden om arbetet med ombyggnationen av
Borås Stadsteaters scenteknik.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-12-18

3 (8)

§ 207
Workshop om Kulturnämndens riskanalys 2018
Verksamhetsutvecklare Sakiba Ekic informerar nämnden om Borås Stads arbete med riskanalys
och intern kontroll, samt nämndernas ansvar i arbetet. Efter föredragningen blir nämndens
ledamöter indelade i grupper och får arbeta och diskutera risker utifrån de förtroendevaldas
perspektiv. En sammanställning kommer göras och resultera i nämndens riskanalys för 2018.
Ärendet kommer upp på nämndens sammanträde i januari.
Kulturnämnden beslutar
att

framförda synpunkter överlämnas till förvaltningen för sammanställning och beredning för kommande
beslutsunderlag till ärendet Intern kontrollplan 2018.

§ 208
Dnr 2017-00020 289
Information om nya lokaler för Borås Kulturskola i Simonsland
Kulturskolechef Per-Olov Pell samt institutionstekniker Jan Henriksson informerar och visar
nämnden skisser på Kulturskolans nya lokaler.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 209
Information om regionala långsiktiga uppdrag till Borås Stad för Borås
Stadsteater, Borås Konstmuseum och Textilmuseet 2018-2020
Marie Nyman, Eva Eriksdotter och Ulrika Kullenberg informerar nämnden om de långsiktiga
regionala uppdrag som Borås Stadsteater, Borås Konstmuseum och Textilmuseet har 20182020.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 210
Övriga informationsärenden
Eva Eriksdotter
Borås konstmuseum ägnar sig åt inre arbete och ser över organisationen med mål att med
befintliga personella resurser utöka den konstpedagogiska verksamheten för barn- och unga och
därmed leva upp till Borås Stads Vision 2025.
Ulrika Kullenberg
Borås Museum
En fin julmarknad med flera tusen besökare, nysnö på alla husen och gammeldags jul i Fällhult
genomfördes den 10 december.
Textilmuseet
Museet arbetar just nu intensivt med planering inför nästa års stora utställningar:
Next Level Craft som öppnar under påsklovet 2018 kopplar samman museet med stadens
danssatsning och Regionteater väst vill jobba med projektet och danstemat vouging.
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I början av 2018 åker museipersonal till London för att besöka Victoria & Albert museum och
Balenciaga-utställningen. Förutom att ta del av pedagogik, butik och kommunikation, finns en
bakomliggande idé att få inspiration till de montrar som eventuellt ska tillverkas för utställningen
i Borås. Dessa kan nämligen sedan få leva vidare i den ”sista” basutställningen om Mode.
Åsa Hedberg Karlsson
Biblioteken i Borås genomför nu en utvärdering av den nya organisationen. Det görs genom en
enkel enkät och frågeställningar som tas upp på allas enheters arbetsplatsträffar. Utifrån
utvärderingen de avstämningar som gjorts under året kommer vissa mindre justeringar göras
gällande planeringen av verksamheten 2018.
Eva-Lotta Franzén
Inför 2018 planerar förvaltningen att Skördefesten ska arrangeras på Borås Museum,
Ramnaparken.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 211
Dnr 2017-00016 023
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut för publicerade tjänster och resa utanför Norden anmäls.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut för publicerade tjänster, resa utanför Norden, samt

att

lägga informationen till handlingarna.

§ 212
Dnr 2017-00012 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.

§ 213
Dnr 2017-00146 860
Förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset
Eva-Lotta Franzén redogör för förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset.
Kulturnämnden beslutar att antalet egenproducerade föreställningar på Borås Stadsteater ska
behållas på samma nivå som idag och att antalet gästspel ska öka till ca 20 föreställningar/år,
främst inom scenkonstområdet samtida dans. För detta krävs ett budgettillskott på 500 tkr.
Vidare ska mer av samverkan genomsyra verksamheterna i Kulturhuset och fler
tematiska samarbeten arrangeras, i stor utsträckning tillsammans med
folkbildningsorganisationer och civilsamhället. Barn och unga är särskilt viktiga att nå med
Kulturhusets verksamheter. Äldre och de som har svårt att själva ta sig till Kulturhuset ska nås

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-12-18

5 (8)

av uppsökande verksamhet. Mer målinriktad marknadsföring av Kulturhuset ska tillämpas för
att nå fler. Vidare bör entréavgiften till Konstmuseet tas bort så att besökare till Kulturhuset
spontant kan ta del av museets verksamhet.
Kulturnämnden bedömer att dessa åtgärder, sammantagna, kommer leda till att
Kulturhuset, som den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum, kommer nå
fler kommuninvånare och att Stadsteaterns besöksantal kommer öka. Att tillgängliggöra
Kulturhuset för fler anser Kulturnämnden i grunden är en demokratifråga. Kulturhuset ska vara
den viktiga och självklara mötesplatsen i Borås för konst, kultur och mångfald.
Förändringarna av verksamheterna ska gälla från och med hösten 2018, undantaget
Konstmuseets slopade entréavgifter som ska gälla från och med 1 januari 2019.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset och ger
kulturchefen i uppdrag att verkställa dess genomförande från och med hösten 2018.

§ 214
Dnr 2017-00014 042
Budgetuppföljning till och med november 2017
Kulturförvaltningens totala prognosavvikelse för tidpunkten är -1 766 tkr.
Avvikelsen -2 100 tkr som gäller Biblioteken och som identifierats i samband med
omorganisationen gör att Bibliotekens budget för 2017 inte når ett nollresultat. I Bibliotekens
budget 2017 finns ett anpassningskrav motsvarande avvikelsen. Avvikelsen kommer att tas upp
som en bokslutsjustering i Årsredovisningen.
Avvikelsen -400 tkr som gäller De Kulturhistoriska Museerna består av -200 tkr på grund av
övertagande av personal i samband med omorganisationen som har högre lönenivå än
budgetutrymmet samt -200 tkr lägre intäkter än budgeterat.
Avvikelsen -330 tkr gäller projektledarkostnader i samband med verksamhetsplanering
för Mötesplats Orangeriet. Verksamheten i Orangeriet kommer med all sannolikhet inte
att drivas av Kulturförvaltningen i framtiden. Avvikelsen kommer att tas upp som en
bokslutsjustering i Årsredovisningen.
1 064 tkr är en buffert som är avsatt för oförutsedda händelser.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen till och med november 2017.

§ 215
Dnr 2017-00202 002
Förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2018
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje
nämnd utse attestanter.
Kulturnämnden beslutar
att

anta upprättat förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2018.
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§ 216
Dnr 2017-00193 046
Donation till Borås Stad för inköp av konstverk
Kulturnämnden har erbjudits en donation på 170 tkr för inköp av målningen
Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist. Målningen kommer att långtidsplaceras på
Högskolan i Borås. Bakom donationen står Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Tore G Wärenstams
stiftelse, Reimar Westerlind, Gunnar Ivarsson, Björn Bergqvist, Göran Öjersson och Björn
Svedberg.
Pinocchios avtäckning målades som en kommentar till den livliga debatt som förekom innan
invigning av skulpturen Pinocchio. Samtidigt som Pinocchio avtäcktes den 16 maj 2008 stod
också målningen ”Pinocchios avtäckning” klar.
Kulturnämnden beslutar
att

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot en donation från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad, Tore G Wärenstams stiftelse, Reimar Westerlind, Gunnar Ivarsson, Björn Bergqvist, Göran
Öjersson och Björn Svedberg för inköp av målningen Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist.

§ 217
Dnr 2017-00205 865
Förslag till riktlinjer för konstnärlig gestaltning
Konstnärlig gestaltning ska ingå i produktionskalkylen för byggnation och en årlig summa ska
avsättas för offentlig konst. Den avsatta summan ska täcka kostnader för gestaltning av
offentliga utomhus- och inomhusmiljöer.
Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och
konstsamling. På Kulturförvaltningen är det Konstmuseet som ansvarar för konstnärliga
gestaltningsprojekt i både inomhus- och utomhusmiljöer. För att konstnärlig gestaltning ska vara
en naturlig del av samhällsplanering och stadsutveckling krävs en tydligare samverkan mellan
stadens nämnder och förvaltningar. Vid gestaltning av offentliga miljöer är det viktigt med ett
helhetsperspektiv, att utformningen och upplevelsen bidrar till miljöns helhet. Konsten bör
därför beaktas redan vid upprättande av förstudier och i investeringsprocesser.
Det ska inrättas ett konstnärligt råd med berörda tjänstemän från Kulturförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen.
Det konstnärliga rådet sammankallas av Kulturförvaltningen. Det konstnärliga rådet arbetar
utifrån Borås Stads Vision 2025 och säkerställer att avsatta medel kommer hela staden tillgodo.
Det konstnärliga rådet föreslår vad och vilka projekt det ska satsas på, i dialog med
representanter från Kulturnämnden, hur mycket pengar som ska avsättas och vilken inriktning
konstverken ska ha. Genomförandet och val av konstnär sker sedan i nära dialog med berörda
brukar- och projektgrupper. Kulturnämnden fattar sedan beslut efter förslag från det
konstnärliga rådet.
Kulturnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för konstnärlig gestaltning för Borås Stad.
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§ 218
Dnr 2017-00197 806
Plan för Kulturnämndens arbete 2018
”De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås
utveckling”. Mötesplatser av olika slag är ett prioriterat område för Borås Stad och är
ett av sju strategiska målområden i Borås Stads Vision 2025. Inom Kulturnämndens
ansvarsområde finns många olika typer av mötesplatser – biblioteken, museerna och
Kulturskolans verksamheter utgör alla platser där människor möts. För vissa ansvarar
Kulturnämnden fullt ut, för några delas ansvaret med andra förvaltningar, till exempel
Mötesplats Norrby och Mötesplats Hässleholmen där vi samverkar med bland annat
Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Under 2018 kommer den nya Kulturskolan att invigas på Simonsland. Mötesplats
Hässlehus kommer utvecklas ytterligare i samverkan mellan bibliotek, fritidsgård,
kulturskoleverksamhet och det lokala Vi-kontoret. Dalsjöfors bibliotek kommer under
2018 bli ett mer-öppet bibliotek. Nytt Borås Museum planeras till jubileumsåret 2021 och
verksamhetsidé för Kulturhuset kommer inom kort att antas.
Under 2018 föreslås Kulturnämnden fördjupa sig i hur mötesplatser hela tiden utvecklas
och är en spegel av sin tid. Ett par föreläsningar/workshops och seminarier bör planeras
in under verksamhetsåret 2018. Samarrangemang med Fritids- och folkhälsonämndens
politiker och tjänstemän bör eftersträvas i de fall gemensamma intressen berörs.
Kulturnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med detaljerat underlag för vilka studiebesök och
föreläsningar/workshops på temat Mötesplatser nämnden ska genomföra under 2018.

§ 219
Julhälsning
Ordförande Sara Andersson (S) tackar nämndens ledamöter, ersättare samt förvaltningens
tjänstemän för 2017 och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Förste vice ordförande Lars Gustaf Andersson (L) instämmer i detta och framför ett tack och en
tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År till ordföranden.
Kulturförvaltningen, genom Eva-Lotta Franzén, önskar alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.

Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Justeras
Sara Andersson (S)
Ordförande

Peter Wiberg (V)

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 21 december 2017.
Johanna Jönsson
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