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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 10 juni 2019 kl 13:00-19.15 

Beslutande Ledamöter 
Sara Andersson (S), Ordförande 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande 
Hanna Werner (MP) ers. för Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Monica Haglund Borg (S) ers. för Catharina Rapp (C) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Sokol Demaku (S) §§ 91-104 
Felix Källsmyr (M) 
Anah Sjösten (M) 
Maria Lindgren (SD) §§ 91-104 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef 
Markus Liljedahl, controller  
Linda Andersson, HR-chef §§ 88-93 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef 
Marie Nyman, teaterchef 
Eva Eriksdotter, konstmuseichef 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika Möten 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Cecilia Strömberg, ekonomichef 
Catharina Sparre, kommunikatör §§ 88-94, §104 
Hans Andersson, verksamhetschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen § 90 
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 17 juni klockan 14:00  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 juni 2019 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
Paragrafer §§ 88-104 

 Sara Andersson (S)  
 Förvaltnings-

chef 
  

 Eva-Lotta Franzén  

 Justerare 
  

 Lena Sänd (S) 
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§ 88   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lena Sänd (S). Justering sker i Klusterhuset, Sturegatan 28 den 13 juni klockan 
14:00 
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§ 89   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna att Moderaterna och Kristdemokraternas 
Initiativärende Musikskolan i Fristad - Medborgardialog, förtecknas på 
dagordningen. 
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§ 90   

Budgetworkshop 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet  
Eva-Lotta Franzén förvaltningschef, samt verksamhetscheferna informerar om 
sina respektive verksamheter inför budgetarbetet 2020.  

Hans Andersson, chef för förenings- och anläggningsverksamheten på Fritid- 
och folkhälsoförvaltningen informerar om utredningen kring de nya 
bidragsreglerna i Borås Stad. 

Nämnden genomför sedan en workshop i sina respektive partikonstellationer.  
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§ 91   

Utdelning av Kulturstipendier och Kulturbelöning 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Sara Andersson, Falco Güldenpfennig och Eva-Lotta Franzén delar ut 
kulturstipendium till John Johansson, Siri Braide och Fadhel Mourali samt 
kulturbelöning till Ann-Britt Boman, Anneli Jernberg och Jan Öjmertz.    
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§ 92   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 93   

Avtackning av Linda Andersson 

Kulturnämndens beslut 
Ordföranden och förvaltningschefen avtackar HR-chef Linda Andersson. Linda 
har varit HR-chef i klusterverksamheten sedan 2017.  
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§ 94   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Eva Eriksdotter  
Eva Eriksdotter, informerar om studiebesök till Venedig där hon tillsammans 
med förvaltningschef Eva-Lotta Franzén deltog i förhandsvisning och öppning 
av Venedigbiennalen, en av världens viktigaste konstbiennaler. 

Frida Uneback Malm 
Kulturskolan kommer att ha två sommarkurser i textil, Textile Pride och Textila 
Drömmar, dessa är gratis för barn och ungdomar. 

Kulturskolan kommer att ha nio stycken sommarmusikanter arbetande hos sig i 
sommar och dessa kommer synas runt omkring i kommunen.  

Mötesplats Hässleholmen har invigning den 19 september, på förmiddagen är 
det öppet hus för föreningar och skolor med bemannade stationer. Den 
officiella invigningen sker på eftermiddagen då barn, unga, tjänstemän och 
politiker bjuds in.  

Ulrika Kullenberg 

Textilmuseet 
Textilmuseet fortsätter att koppla samman DIY med stora utställningshallen, 
denna gång är temat Character – Costumes and Images som är en hyllning till 
scenkonsten med kostymdesign av Nina Sandström och porträttfoton av 
Magnus Länje. 

Även sommarverksamheten på Textilmuseet kommer ha det temat men med 
slöjdfokus.  

Borås Museum 
Borås Museum har öppnat för säsongen och arbetar med utställningen 
Framtiden var här som är en VR-utställning. 

Nästa evenemang är midsommarfirandet som sker 21 juni.  

Olof Berge Kleber 
Biblioteken i Borås kommer att anordna ett skrivarkollo för ungdomar från 13 
år och uppåt som sommarlovsaktivitet, Läs för hund erbjuds och bokbussen 
kommer att finnas tillgänglig vid Borås Stads badplatser. 
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Under maj månad hade folkbiblioteken mycket goda besökstal, sannolikt 
beroende på förtidsröstningen. Mycket positivt med fler besökare som får 
chansen att upptäcka biblioteken samtidigt som biblioteken uppfyller ett viktigt 
demokratiskt ändamål.  

Biblioteken i Borås har fått statliga pengar från två håll, dels för att genomföra 
sommarlovsaktiviteter för barn och inköp av en bibliotekscykel, dels för 
projektet ”Stärkta bibliotek”. Inom ramen för ”Stärkta bibliotek” har 
biblioteken fått sammanlagt 1,9 miljoner kronor, som ska användas till att 
utveckla Viskafors bibliotek samt till att bygga om ungdomsavdelningen på 
Borås Stadsbibliotek och för att utveckla metoder för hur biblioteken bättre ska 
nå ut till ungdomar.  

Lena Hermanson 
Lena Hermanson, informerar om Gatukultur 2019 Sjöbo och Hässleholmen. 
Där arbetar man för att nå nya målgrupper av unga genom att skapa 
mötesplatser och meningsfulla sommaraktiviteter för barn och unga.  

De kommer även öka inflytandet från unga genom att anställa fyra stycken 
feriearbetare från respektive område, de får vara med och ge idéer och praktiskt 
forma arrangemangen, samt fungera som ambassadörer för respektive stadsdel.  

Det kommer ske muralmålning, en på Hässlehus och en i anslutning till Sjöbo 
torg. I maj genomfördes det förberedelseworkshops och nu kommer unga 
själva ha möjlighet att måla relaterade konstverk eller delta i färdigställandet av 
muralerna.  

Magasinsgatan 8 anordnar en fototävling, vinnarna publiceras på Utblick 
utanför Kulturhuset.  

Marie Nyman 
Den 5 september kommer det hållas en spelårspresentation på Stora Scen 
klockan 18:00.  

Borås Stadsteater genomgår just nu ett verksamhetsutvecklingsarbete 
tillsammans med Sven-Martin Åkesson, managementkonsult.  

Borås Stadsteater öppnar igen efter sommaren den 5 augusti.  

Eva-Lotta Franzén 
Kulturförvaltningens ledningsgrupp var på studiebesök i Umeå 3/6 - 5/6 2019. 
Besöket planerades och genomfördes i regi av Umeå kulturförvaltning. 
Studiebesöket bjöd på information om Umeå kulturförvaltnings verksamhet 
och särskilt projektet Umeå2014 Europas kulturhuvudstad 2014 – ansökan, 
genomförande och utvärdering. 

Besöket innehöll därutöver guidad tur på Guitars-The Museum, rundvandring 
på Kulturhuset Väven med information om biblioteks- och 
programverksamheten, studiebesök på Västerbottens museum samt Sune 
Jonsson Center, vidare guidad visning av Bildmuseets utställningar (Umeå 
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Universitet) studiebesök på Norrlandsoperan samt genomgång av kulturskolans 
verksamhet. Det gavs även en presentation av olika kommunala 
innovationsprojekt samt exempel på stadsplaneringsprojekt i samband med 
Kulturhuvudstadsåret.  

Besöket avslutades med att Kulturförvaltningens ledningsgrupp fick möjlighet 
att presentera olika kultursatsningar i Borås. 
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§ 95 Dnr KUN 2019-00002 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen, samt 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 2019-06-10 
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§ 96 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med maj 2019 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med maj 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning till och med maj 2019. 

Kända avvikelser för tidpunkten är: 

- 700 tkr är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott  

- 400 tkr är Borås Konstmuseums prognostiserade underskott, anledningen är 
ökade utställningskostnader och högre personalkostnader  

- 450 tkr är Borås Stadsteaters prognostiserade underskott, anledningen är 
personalkostnader. Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen äska som en 
bokslutsjustering i årsredovisningen 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -550 tkr. Hela bufferten på 1000 tkr 
tas då i anspråk.     

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning till och med maj 2019.      
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§ 97 Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 
som kallas ”En väg in”. Det innebär att alla timavlönade går igenom samma 
process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 
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§ 98 Dnr KUN 2019-00069 1.1.6.5 

Yttrande över remissen Kulturstrategi Västra Götaland 
– och regional kulturplan 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker remissen Kulturstrategi Västra Götaland – och 
regional kulturplan 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
 Ett förslag till ny regional kulturstrategi har utarbetats av regionen i samverkan 
med kommunerna, med de verksamheter som har statliga medel inom 
samverkansmodellen, med civilsamhället, det fria kulturlivet och genom 
politiska dialoger. Efter remissbearbetning ska strategin antas av 
regionfullmäktige och gälla mellan åren 2020 och 2023.  
Kulturstrategin är mycket övergripande och ger inga konkreta förslag på hur 
olika förflyttningar kan ske. Det är inte heller avsikten med detta dokument 
som visar på långsiktiga prioriteringar. Strategin fungerar även som grunden för 
Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via 
kultursamverkansmodellen. De ekonomiska satsningar som kommer göras 
kommer beslutas i den årligt beslutade detaljbudgeten. 

Borås Stad, genom sin kulturnämnd och kulturförvaltning, har aktivt deltagit i 
arbetet genom dialoger och inspel. Strategin omfattar inte all utveckling, utan 
fokuserar på prioriterade förflyttningar som behöver genomföras i samverkan. 
Megatrender beskrivs vilket regionen överför till fem vägledande perspektiv för 
den kommande kulturpolitiken – Demokratisk öppenhet, Konstnärlig kvalitet, 
Social relevans, Ekonomisk potential samt Regional profilering. Detta leder i sin 
tur till fem strategiska områden – Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, 
Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken samt Öka internationaliseringen. 
Kulturnämnden ställer sig bakom dessa perspektiv och strategiska områden 
såsom de som mest verkar kunna följa och matcha en föränderlig framtid. 

Kulturnämnden anser att den nya kulturstrategin möjliggör fortsatt god 
samverkan mellan kommunen och regionen. Det delregionala arbetet beskrivs 
dock mycket lite, om än alls, vilket bör påpekas då detta är en viktig brygga 
mellan regionen och stadens kulturverksamheter.  
De områden som Kulturnämnden i Borås särskilt vill lyfta fram som de mest 
överensstämmande med hur det kulturpolitiska arbetet planeras utvecklas i vår 
kommun är bibliotekens roll i det framtida samhället, de enda rum som på 
riktigt är tillgängliga för alla, demokrati i rumslig form. Likaså barnens rätt till 
kultur där Kulturskolan kommer spela en allt större roll framöver. Och som 
konst- och skulpturstad med textila traditioner är naturligtvis det fortsatta 
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arbetet med bild- och formkonstens utveckling med förstärkning på 
samtidskonstområdet liksom arbetet för att stärka regionen som en nationell 
nod för form och design av stort intresse för Borås Stad. Ett fortsatt starkt stöd 
för att utveckla scenkonstområdet för att vidga invånarnas möjligheter att ta del 
av detta konstområde är givetvis också av stort intresse för Borås Stad som 
driver en scenkonstinstitution     

Beslutsunderlag 
1. Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan  

2020 - 2023         
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§ 99 Dnr KUN 2019-00066 3.6.1.3 

Ansökan om integrationspengar Borås 2019 från 
Sensus, studieförbund västra Sverige 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus 53 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatsen Brygghuset i Borås.        

Sammanfattning av ärendet 
Aktiviteterna är utvecklade ur ett tidigare projekt kring teater som beviljades 
samma stöd, och projektet byter nu medium till film. Projektet bedöms ha goda 
möjligheter att utveckla möten och relationer mellan deltagarna och samtidigt 
lyfta perspektiv på migration och integration för en bredare publik. Projektet 
har även stöd från Västra Götalandsregionen sedan tidigare och bedöms att ha 
förutsättningar att kunna utvecklas ytterligare. 

Studieförbundet Sensus uppdras att redovisa projektets metod, resultat och hur 
arbetet har främjat ökad integration i Borås efter avslutat projekt. Beviljat 
bidrag utbetalas omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.          

Beslutsunderlag 
1. Ansökan, Integrationspengar Sensus                 

 

Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att avslå ansökan om integrationsbidrag till 
studieförbundet Sensus. 

Se bilaga 1.  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja integrationsbidrag till studieförbundet Sensus.  

Orföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordning 
Den som vill bifalla Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar 
ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraternas förslag. 
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Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Hanna Werner (MP), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Monica Haglund 
Borg (S), 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 Sara 
Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans förslag. 
 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att bevilja integrationspengar till studieförbundet Sensus.  
 
Se bilaga 2.  
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§ 100 Dnr KUN 2019-00062 3.6.1.25 

Initiativärende - Följa-med-kort; kortet för personer med 
funktionsnedsättning 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att Följa-med-kortet för personer med 
funktionsnedsättning ska gälla även för Biograf Röda Kvarn. De ökade 
kostnader som uppstår tas inom budgetram. Anslutningen till Följa-med-kortet 
ska gälla från höstsäsongens programstart 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa Följa-med-kort. Syftet med kortet 
är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och 
fritidsutbudet. Person med funktionsnedsättning kan ta med en extra person 
som stöd vid olika arrangemang. Det kan vara en kompis, släkting, granne eller 
annan person som man själv väljer. Personen med Följa-med-kort betalar avgift 
eller entré hos arrangören, den medföljande betalar ingenting. 

På grund av speciellt avgiftsförfarande har Biograf Röda Kvarn hittills inte varit 
ansluten som arrangör till Följa-med-kortet.  

Röda Kvarn betalar 40-50% av biljettpriset som avgifter till tredje part, det vill 
säga filmbolag eller filmdistributör. Detta oavsett om besökaren betalar för sin 
biljett eller inte. En fribiljett innebär alltså både en utebliven intäkt och en 
faktisk kostnad. Detta skiljer Röda Kvarn från till exempel Stadsteatern, där 
fribiljetter är förlorad intäkt.  På grund av detta är Röda Kvarn extra restriktiv 
med fribiljetter.  

Verksamheten är positiv till åtgärder som ökar tillgängligheten. I vilken grad det 
påverkar Röda Kvarns budget är svårt att veta i förväg. Ambitionen med Följa-
med-korten är att besöken ska öka. Kulturförvaltningen bedömer därför att 
Röda Kvarn ur tillgänglighets- och rättviseperspektiv bör vara ansluten som 
arrangör till Följa-med-kortet.  

               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende 2019-04-23 – Följa-med-kort, kortet för personer med 
funktionsnedsättning 
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§ 101 Dnr KUN 2019-00076 3.6.4.0 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 
strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 
det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för 
framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie 
budgetram utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån 
de samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Beslutsunderlag 
1. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 1, Omvärldsanalys 
och koncept  

2. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 2, Sociala faktorer 
och ekonomiska förutsättningar  

3. Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås Museum                   
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§ 102 Dnr KUN 2019-00064 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för planprogram för Södra 
Centrum, kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till planprogram för Södra Centrum, 
kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 
Planprogrammets målbild och planerings principer ska bidra till att området 
utvecklas till centrumbebyggelse med blandad användning av bostäder, kontor 
och handel, vilket stärker de urbana stråken och minskar riksväg 40 som barriär 
i stadsrummet. Kulturförvaltningen ser positivt på utvecklingen av planprogram 
för Södra centrum, kvarteret Ulysses.               

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses 
med flera, Borås Stad  
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§ 103 Dnr KUN 2019-00075 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, 
Torpa Hestra 4:4 med flera Borås Stad. 
Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra Parkstad, fastigheten 
Torpa-Hestra 4:4, Borås Stad med beaktande av framförda synpunkter.      

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden anser det olyckligt att den befintliga ladan som i tidigare plan 
var skyddad inte går att bevara. Anledningen lär vara att byggnadens 
konstruktion inte skulle klara en ombyggnation till bostäder vilket var den 
tidigare tanken. 

När det gäller de nya byggnaderna som ska ersätta befintlig byggnad anser 
Kulturnämnden att de i stort sett är acceptabla. Det är dock väsentligt att man 
väljer rätt kulör, typ ljus falurödfärg samt en träpanel av god kvalitet för att 
byggnaderna ska smälta in i miljön så bra som möjligt.             

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, 
Borås Stad 

                  

Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att avstyrka detaljplan för del av Hestra Parkstad, 
Torpa Hestra 4:4 med flera, Borås Stad. 

Se bilaga 3.  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att tillstyrka detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4 med flera, Borås Stad.  

Orföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Omröstning begärs.  
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Propositionsordning 
Den som vill bifalla Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar 
ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraternas förslag. 
 
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Hanna Werner (MP), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Monica Haglund 
Borg (S), 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 Sara 
Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans förslag. 
 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att tillstyrka detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 med flera, 
Borås Stad.  
 

Se bilaga 4 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr KUN 2019-00084 3.5.11.25 

Initiativärende Musikskolan i Fristad - medborgardialog  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast tas upp av nämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
På dagens sammanträde lägger Moderaterna och Kristdemokraterna i 
Kulturnämnden, Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Marie Jöreteg (M) ett initiativärende ”Musikskolan i Fristad – medborgardialog” 
där de vill ha svar om att genomföra en medborgardialog i Fristad med syfte att 
klargöra Kulturskolans uppdrag och organisation jämte Musikskolan i Fristad 
roll. De vill också vid behov utveckla informationsflödet och genomföra 
ytterligare informationsinsatser inom ramen för Kulturskolan i Borås.  

 

Se bilaga 5. 
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Sommarhälsning 
Ordföranden önskar nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens 
tjänstemän en trevlig sommar. Falco Güldenpfennig instämmer i 
sommarhälsningen och önskar ordföranden en trevlig sommar.  
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