TILLÄGGSFÖRSLAG
Kulturnämnden

2018-01-29

Ärende 8 – Reviderad Nämndbudget 2018
Ett aktivt kulturliv är en av grundstenarna i ett fritt och demokratiskt samhälle. Borås har under
lång tid genom olika konstprojekt placerat sig på kartan som en attraktiv kulturstad, med verk
och utställningar av kända konstnärer, såväl nationella som internationella.
Borås har också på relativt kort tid lyckats etablera sig som skulpturstad, där också t ex de murala
målningarna under temat No Limit väcker intresse till byggnader och platser i stadsmiljön. Det
är med bl a målare, skulptörer, författare och regissörer vi vill fortsätta arbetet med att öka den
konstnärliga bredden och mångfalden i Borås.
Ett väl utvecklat kulturliv gör staden attraktiv för både nuvarande som framtida invånare. Ett rikt
kulturliv kan även bidra till nya företagsetableringar, då det ofta blir lättare att rekrytera personal
till städer som bjuder på ett stort utbud av kulturella aktiviteter. Kommunens kulturinstitutioner
ska inte konkurrera med kommersiell verksamhet, utan verka på likvärdiga villkor.

Allianspartierna har följande yrkanden om tillägg till Kulturnämndens budget 2018:2.
- Givna uppdrag från kommunfullmäktige, via budgetar och motioner, ska redovisas för
nämnden. Prioriteringsordning samt tidsplan när uppdrag ska vara färdigställda ska redovisas. Vid de månatliga budgetuppföljningarna redovisas avvikelser från fastlagd prioriteringsordning och tidsplan.
- Buffert ska användas till oförutsedda kostnader. Före buffert tas i anspråk ska förvaltning
redovisa till nämnden vilka andra åtgärder som vidtagits innan begäran lämnats till nämnden.
- Kulturnämnden ska under 2018 utreda hur en extra satsning på studieförbund kan möjliggöras.
- Kulturnämnden ska i samarbete med Tekniska nämnden påbörja arbete för att Annelundsparken skall utvecklas till att bli en öppen och levande skulpturpark.
- Samarbetet med Västra Götalandsregionen och Regionteater Väst ska utvecklas med syfte
att få en uttalad satsning och profil för dansscenen i Borås.
- Borås Textilmuseum ska utvecklas till ett nationellt museum för textil samtidskonst.
- För att öka möjligheterna till möten mellan människor ska Kulturnämnden tillsammans
med Arbetslivsnämnden utveckla ett koncept kring ”låna en svensk”.
- Kulturnämnden skall i samarbete med Fritids- och Folkhälsonämnden utveckla konceptet
konstvandringar i hela kommunen.
- Kulturnämnden tillskriver Kommunfullmäktige om extra medel till den underfinansierade
organisationen för skolbiblioteken.
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