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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 16 september 2019 kl 17:00-21:15 

Beslutande Ledamöter 

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

Närvarande Ersättare 
Farzaneh Ghasemi (C) 
Hanna Werner (MP) 
Anah Sjösten (M) 
Maria Lindgren (SD) §§134-149 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef 
Maria Tuvegran, HR-chef 
Ulrika Kullenberg, museichef §§ 132-144 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef  
Marie Nyman, teaterchef §§ 132-147 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef §§ 132-144 
Eva Eriksdotter, museichef §§ 132-147 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten §§ 132-148 
Markus Liljedahl, controller 
Catharina Sparre, kommunikatör §§ 132-144 
Emma Gerdien, handläggare §§ 136-138 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 19 september 2019  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 19 september 
2019 

 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

Paragrafer §§ 132-149 
 Sara Andersson (S)  
 Förvaltnings

chef 
  

 Eva-Lotta Franzén  
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 Justerare 
  

 Marie Jöreteg (M)  
 

 Sekreterare 
 

 Linnea Dahlin 
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§ 132   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Marie Jöreteg (M). Justeringen sker i Klusterhuset den 19 september 2019.  
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§ 133   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att nämnden ska arbeta efter utsänd föredragningslista.  
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§ 134   

Borås Stads arbete med Tillitsresan, information av Jan 
Olausson, Stadsledningskansliet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Jan Olausson för informationen och beslutar att lägga 
den till handlingarna.  
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§ 135   

Verksamhetsinformation Borås Stadsteater 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Marie Nyman och Erik Lagerborg för informationen 
och beslutar att lägga den till handlingarna.  
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§ 136   

Informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

 
Frida Uneback Malm 
6 oktober medverkar Kulturskolan vid Världens Barn-konsert i Gustav Adolfs 
kyrka. Från Kulturskolan deltar barnkörer, mellanstadiekören, och en killkör. 
Konserten är ett samarbete med bland annat Rädda barnen, Röda korset och 
Svenska kyrkan i Borås.  

Under senare delen av våren och vid terminsstart i höst har Kultur- och 
musikskolorna i Sjuhäradsområdet träffats genom ett symfoniorkesterprojekt. 
Eleverna tillsammans med dirigent och lärare, kommer att framföra tre 
konserter, den 28 september i Borås, den 1 oktober i Ulricehamn samt den 2 
oktober i Svenljunga. På repertoaren står filmmusik, visa samt klassiskt.  

Olof Berge Kleber  
Göta bibliotek stängde den 1 september. Hässlehuset smygöppnade idag den 16 
september. Invigning sker den 19 september. 
Under v. 40 är det temavecka genom projektet ”Gränslösa bibliotek” som 
genomförs med övriga sjuhäradsbibliotek. Det kommer bland annat vara 
författarbesök och workshops på ett antal olika språk. Många av aktiviteterna 
som genomförs riktar sig till barn och unga.  

Under v. 41 är det E-medborgarveckan vilket är en nationell vecka där Borås 
Stad och Biblioteken i Borås deltar med tekniksupport och föreläsningar kring 
digitala tjänster.  

25 september kommer Rebecka Åhlund på författarbesök till Stadsbiblioteket. 

12 oktober är det Släktforskardagen och då besöker Fredrik Mejster från ”Allt 
för Sverige” Stadsbiblioteket.  

Ulrika Kullenberg  
En ny industriantikvarie är anställd fr om. den 1 september. Han heter 
Johannes Daun och är historiker, disputerad på Borås sociala historia och har 
ett förflutet på Göteborgs universitet, museer och Landsarkivet. Han har även 
undervisat på bebyggelseantikvariska programmet. Johannes kommer bland 
annat att arbete med planärenden till nämnden, Borås Museums byggnader och 
verksamhet, stadens industrihistoria, projekt som Kulturmiljöplanen för Borås 
Stad, Prisma VGR samt nätverk inom arbetslivsmuseisfären.  
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Museerna har fått beviljat 400 tkr från VGR kulturnämnd till uppstart av 
projektet Craft Rituals. Producent och upphovsmakare är Aia Jüdes. Dessa 
medel går oavkortat till produktionsprocessen av utställningen, som skapas av 
ett 20-tal konstnärer från Sverige, Island och Finland och, precis som Next 
Level Craft, är performance- och 3D- animation med ljud, ljus och rörlig bild 
en central del av utställningen. Väsentliga delar av utställningsproduktionen 
görs tillsammans med slöjdare, musiker och instrumentmakare från 
Sjuhäradsbygden.  

 
 

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 138 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

Musikutredning 2019, lägesrapport 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna avrapporteringen av Musikutredning, 
september 2019        

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2019 har utredningen fortlöpt med två (2) musikforum där stadens 
aktörer har bjudits in att bidra till diskussionen om stadens musikliv.  

Temat för forumen har i stora drag varit en introduktion av musikutredningen 
med diskussion, respektive en workshop kring för- och nackdelar för musiklivet 
och dess resurser i Borås idag.  

Många viktiga och intressanta synvinklar och perspektiv har lyfts under dessa 
forumträffar. Teman har till exempel varit: 

 Borås avsaknad av en mötesplats eller scen för musik (som också är 
anpassad för kulturformen) 

 Stöd till arrangörer  

 Boråspublikens inställning till konsumtion av kultur 

 Stadens stora resurs i många band/musiker 

 Näringslivet som resurs/samarbetspart 

Under försommaren har en enkät skickats ut till de kontakter som varit 
inbjudna och/eller har deltagit på musikforumen. Fokus på enkäten har varit att 
sammanställa information om Borås scener och studios, och i vilket skick dessa 
är. Tyvärr har endast tre (3) svar inkommit per augusti 2019.  

Halvvägs in i utredningsarbetet finns en relativt klar bild av vad stadens 
aktörer/arrangörer på professionell nivå betonar avseende brister och 
möjligheter med nuvarande förutsättningar. Detta innefattar bland annat goda 
förslag på hur musiklivet kan stödjas, men också en bredare diskussion kring 
scenutbudet i Borås - även i betydelsen musikrörelse eller mötesplats.  

För att uppfylla musikutredningens syfte återstår att ge röst åt de som inte 
deltagit under musikforumen samt att sammanställa rena fakta om Borås 
resurser. Därtill behöver bilden av Borås musikliv sättas i ett 
omvärldsperspektiv.  
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Genom handledning och stöd av Kultur i Väst har en något omarbetad 
handlingsplan upprättats för hösten. Denna innebär en kunskapsinsamling som 
är mer uppsökande. Tankar och perspektiv från olika nivåer i stadens musikliv 
kommer att sammanställas genom intervjuer. Detta kan, beroende på övrig 
arbetsbelastning, komma att förskjuta slutrapporten. Ambitionen är dock 
alltjämt att presentera utredningens resultat i mars 2020.  

Genom kontakter i Örebro, Göteborg och eventuellt ytterligare någon stad ska 
en omvärldsanalys som knyter an till de teman som diskuterats under forumen 
genomföras. Omvärldsanalysen kommer att omfatta exempel på verksamheter 
(till exempel musikhus) samt kommunala stödformer till musiklivet, men också 
spegla olika städers förutsättningar. 

Under hösten kommer två (2) musikforum genomföras, varav det första den 8 
oktober, med fokus på information om och återkoppling på det material som 
samlats in.                
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§ 139 Dnr KUN 2019-00106 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. 
Bokutgivning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Enskild person 10 tkr i publiceringsbidrag för 
bokprojektet 30 stadsdelar i Borås – historia, utveckling, kultur. Det ska tydligt 
framgå i boken att den producerats med stöd av Kulturnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Boken har sin utgångspunkt i Borås olika stadsdelar och betonar stadens 
kulturhistoriska sammanhang med både fakta och skrönor. Bokens omfattning 
beräknas till 300 sidor. Kulturnämnden bedömer att projektet har särskild 
betydelse för kunskapsproduktionen om stadens historia samt stärker 
kunskaperna om kulturarven i Borås.             

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Enskild person.  

 

Yrkanden 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att bevilja ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag, Bokutgivning 50 tkr.  

Se bilaga 1  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, 
Bokutgivning 10 tkr.  

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

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
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§ 140 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 2019-09-16 
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§ 141 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning, Tertialrapport II 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning, Tertialrapport II 2019 
för Kulturförvaltningen, samt att sända rapporten till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 

Prognosavvikelser 
Kulturförvaltningens prognos för helåret är – 850 tkr. Av dessa kommer 450 
tkr att äskas som en bokslutsjustering. Hela bufferten på 1000 tkr tas i anspråk.    

Biblioteken i Borås  
- 700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott.  
Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1,1 mnkr. Efter 
besparingar av tillfällig art är det beräknade underskottet för 2019 ca 700 tkr, 
något som det arbetas med att minska ytterligare. Av de 700 tkr består 400 tkr 
av en årlig fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst 
som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett ut sedan 2018 och 
Biblioteken i Borås är mycket frågande till fördelningen av den här fakturan 
eftersom Mediapoolen används av skolor, men inte folkbiblioteken.  

Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för 
att bibehålla nuvarande servicenivå och för att bedriva verksamhetsutveckling. 
Den balans som finns nu bygger på att den faktiska kostnaden för 
skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom 
förväntas och att Borås får ta del av externt sökta medel för att stärka 
biblioteksverksamheten.  

Borås Konstmuseum 
- 400 tkr är Borås Konstmuseums prognostiserade underskott. Anledningen är 
ökade utställningskostnader och högre personalkostnader. Konstmuseet har 
under våren arbetat för att förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet 
har externa konsulter anlitats. Kostnaderna för dessa insatser har tagits från 
verksamhetsmedel 

Borås Stadsteater 
- 450 tkr gällande personalkostnader. Denna avvikelse kommer 
Kulturförvaltningen att äska som en bokslutsjustering i årsredovisningen.  
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Kulturskolan 
- 300 tkr är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror på ej 
täckta kapitalkostnader 2019 om 920 tkr. En omfördelning av budget gällande 
verksamhet- och personalbudget har därför varit nödvändig, därav ovan 
prognosavvikelse.  

Buffert 
+ 1000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport II 2019 Kulturnämnden  
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§ 142 Dnr KUN 2019-00108 3.2.1.0 

Tertial II, miljörapport 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport, Tertialrapport II 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem. Man strävar också 
efter att så många förtroendevalda och anställda ska genomföra kommunens 
miljöutbildning.  

Beslutsunderlag 

1.  Miljörapport, Tertial II 2019 Kulturnämnden  
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§ 143 Dnr KUN 2019-00081 1.2.3.2 

Riskanalys och internkontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2020 
och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.               

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där både den 
politiska och den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 
riskanalys görs över troliga risker där sannolikhet och konsekvens bedöms. Om 
risken bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under 
kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras.  

Fokus för riskidentifiering inför 2020 har främst varit nya risker inom den egna 
verksamheten. Tidigare år har risker på verksamhets- och 
förvaltningsövergripande nivå identifierats och dessa är antingen åtgärdade eller 
arbetas med i verksamheten. Nämnden har varit delaktig i arbetet med 
riskidentifiering genom en workshop.  

Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan. I planen 
specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska 
göras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg 
samlad bedömning. Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga 
förbättringar och att finna förbättringsområden är en del i 
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 
hanteras på verksamhetsnivå. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-09-03 

2. Riskmatris – Intern kontroll – 2020 (Kulturnämnden) 2019-08-06       

3. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-09-16     

 

Yrkanden 

Falco Güldenpfennig och Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit 
med ett alternativt beslutsförslag om att Kulturnämnden beslutar att fortsatt 
följa samtliga risker i beslutsunderlaget, även de som är markerade med röd 
färg.   
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Se bilaga 2  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2020. 

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

Omröstning begärs 

Propositionsordning      

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt S-Samverkans förslag röstar 
ja, den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Falco Güldenpfennigs (KD) och Moderaternas och Kristedemokraternas 
förslag. Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf 
Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Monica Haglund Borg (S) och Catharina 
Rapp (C), samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M), 
Marie Jöreteg (M) och Valter Kotsalainen (SD).  

Kulturnämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  
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§ 144 Dnr KUN 2019-00094 2.4.1.25 

Kulturförvaltningens avgifter 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer föreslagna avgifter för Kulturförvaltningen för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Biljettpriserna till Borås Stadsteater justeras från och med spelåret 2020-2021 
för att följa prisutvecklingen i branschen.   

Avgifterna för inträde till Textilmuseet under Gianni Versace-utställningen på 
Textilmuseet 2019-11-30 – 2020-04-12 blir tillfälligt höjda enligt beslut i 
Kulturnämnden 2019-08-26. 

Kulturföreningar föreslås kunna förlägga sina möten/arrangemang kostnadsfritt 
på Simonsland om samarbete sker med Kulturskolan och om Kulturskolans 
ordinarie verksamhet möjliggör detta. Ev. personalkostnader/materialkostnader 
kan tillkomma vid arrangemang eller återkommande aktiviteter.    

Beslutsunderlag 

1. Förslag på avgifter 2020                
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§ 145 Dnr KUN 2017-00146 860 

Verksamhetsidé för Kulturhuset - uppföljning  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsidé för 
Kulturhuset        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden konstaterar att merparten av innehållet i Kulturnämndens 
beslut från 2017-12-17 har genomförts, såsom fler gästspel, uppsökande 
verksamhet, förstärkning med ytterligare producent på Borås Stadsteater med 
fokus på dans, mer målinriktad marknadsföring samt fri entré till Konstmuseet. 
En ny verksamhet, Publika möten, har inrättats genom en mindre 
omorganisation, för att förstärka mötet och upplevelsen för besökarna. 

Vad dessa förändringar inneburit rent besöksmässigt är för tidigt att uttala sig 
om eftersom installationen av den nya scentekniken på stadsteaterns stora scen 
blev kraftigt försenad med inställda och försenade föreställningar som följd.  
Likaså har den planerade ombyggnationen av Kulturhusets entré och reception, 
vilket är ett stort behov, hittills uteblivit. Förändringsarbetet pågår och det är 
först denna höst som stadsteatern har ett helt spelår framför sig med fem 
egenproducerade föreställningar på såväl stora som lilla scenen, samt 
lunchteater och gästspel med varierade scenkonstuttryck såsom teater, musik, 
dans och nycirkus.  

Den nya publikinriktade verksamheten har kommit igång under våren och dess 
arbete kommer märkas längre fram t ex genom att Kulturhusets kreativa 
processer visualiseras i de gemensamma, publika ytorna samtidigt som det 
erbjuds ett Kulturhus som utgår från besökarnas behov.               

Beslutsunderlag 

1. Kulturnämndens beslut 2017-12-18 §                  
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§ 146 Dnr KUN 2019-00102 1.4.2.1 

Inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen januari - 
juni 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter till 
Kulturförvaltningen under perioden januari-juni 2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen var fem stycken januari-
juni 2019. 

Kulturförvaltningen har följt rutinen fullt ut.       
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§ 147 Dnr KUN 2019-00036 3.6.5.25 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 
Annelundsparken   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att, som svar på uppdraget att undersöka 
förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, till 
Kommunstyrelsen översända den utredning som Tekniska förvaltningen och 
Kulturförvaltningen gemensamt gjort med tillägget att vissa konstnärliga 
installationer, i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och 
Kulturförvaltningen, kan vara möjliga om ekonomiska förutsättningar tillåter.      

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 
om att utveckla Annelundsparken.  

Kulturnämndens uppdrag lyder:  

”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas 
av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i 
området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  

Tekniska förvaltningens uppdrag lyder:  

”Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 

Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen om 
uppdraget. Slutsatserna baseras på den gemensamt framtagna mindre 
utredningen ”Annelundsparken – utredning om behovet av en 
utveckling/upprustning samt förutsättningar för utveckling av Borås som 
konst- och skulpturstad”. 

Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 
omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 
utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de i utredningen fem 
beskrivna förbättringsförslagen. Detta blir främst en del av Tekniska nämndens 
budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan i Tekniska 
nämndens budget 2019. Kulturnämnden anser dock att det dessutom kan vara 
möjligt att parken berikas med vissa konstnärliga installationer. Detta ska i så 
fall ske i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen och 
om ekonomiska förutsättningar finns.        
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Beslutsunderlag 

1. ”Annelundsparken – utredning om behovet av en utveckling/upprustning 
samt förutsättningar för utveckling av Borås som konst- och skulpturstad”                            
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§ 148 Dnr KUN 2019-00107 3.6.8.3 

Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna en samlokalisering av Mötesplats Sjöbo, 
den öppna ungdomsverksamheten samt Sjöbo bibliotek. Vidare att stödja 
Fritids- och folkhälsonämndens förslag att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i 
uppdrag att i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, 
Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden ta fram en gemensam, detaljerad genomförande- 
och tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida 
en detaljplaneändring är nödvändig ska också belysas i planen        

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 
på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 
Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som pågår åren 
2018-2020. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ och har ett rikt kultur- och 
fritidsutbud.  

Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och 
rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet 
Sjöbohuset, fyllt med liv från morgon till kväll och som möjliggör att boende 
får nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, 
fysiska och sociala aktiviteter är efterfrågat och kan realiseras. I de befintliga 
lokalerna vid Sjöbo Torg, inklusive den gamla biografen, kan samverkan med 
civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 
utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 
generationsövergripande hus, under förutsättning att befintliga lokaler 
renoveras och byggs om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 
Hässlehuset.  

Sjöbo Torg håller på att omvandlas, både genom Medborgarlabbets etablering, 
satsningar på den fysiska torgmiljön och genom konst i stadsutveckling, som är 
ett pågående samarbete mellan Konstmuseet och Statens Konstråd.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 
andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 
generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare 
biograflokalen som nav. Förslaget bygger på invånarnas efterfrågan på en 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

breddad mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn 
och vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjligheter för 
invånardrivna aktiviteter. Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan 
bedriva samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och 
därmed undviks att rum står tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad 
av befintliga lokaler bestående av den öppna ungdomsverksamheten och 
biblioteket, att biograflokalen renoveras och två tillbyggnader tillförs. I det nya 
huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, mötesplats för unga och 
vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb och dess verktygsbibliotek 
finnas tillsammans med en föreningsallians samordnad av föreningen 
Hemgården. 

Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där generationer och 
kulturer kan mötas. Med sin breda verksamhet, centrala roll och sitt 
framträdande läge vid torget kommer Sjöbohuset vara fyllt av liv från morgon 
till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och uppskattad mötesplats för att 
främja en positiv utveckling av Sjöbo som område               

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2019-08-23 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningens skrivelse 2019-08-23                                     
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§ 149 Dnr KUN 9928  

Deltagande i Integrationsdagen den 5 november 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden utser Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M), 
Monica Haglund Borg (S), Hanna Werner (MP), och Maria Lindgren (SD) att 
delta i Integrationsdagen den 5 november 2019, samt att arvode betalas ut enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättning till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022.      

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan har inkommit från Arbetslivsnämnden till konferens om integration 
den 5 november 2019 under temat ”Åldrandets villkor – att leva och åldras i 
Sverige med migrantbakgrund” 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till Integrationsdagen på Stadsteatern i Kulturhuset 5 november       

 

 

 

 


