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Instans 

Kulturnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Digitalt möte via Microsoft Teams och Kulturhuset, Röda Rummet,  
måndagen den 24 augusti 2020 kl. 17:00-21:45, ajournering kl. 19:05-19:30,  
kl. 21  kl. 21:10-21:30. 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande, närvarande i Röda rummet 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande, närvarande i Röda rummet 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande, närvarande i Röda rummet 
Sokol Demaku (S), ers. Jan-Erik Löberg (S), närvarande via Teams 
Johan Dahlberg (S), närvarande via Teams 
Catharina Rapp (C), närvarande via Teams 
Lotta Löfgren Hjelm (M), närvarande via Teams 
Marie Jöreteg (M), närvarande via Teams, §§ 88-92 
Carin Brandt (M), närvarande via Teams, ers. Marie Jöreteg (M), §§ 93-102 
Valter Kotsalainen (SD), närvarande via Teams 

Närvarande Ersättare 
Hanna Werner (MP), närvarande via Teams 
Carin Brandt (M), närvarande via Teams, §§ 88-92 
Anah Sjösten (M), närvarande via Teams 
Emil Moghaddam (KD), närvarande via Teams 
Maria Lindgren (SD), närvarande via Teams 
 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef, närvarande i Röda rummet 
Maria Tuvegran, HR-chef, närvarande via Teams, §§ 88-99 
Markus Liljedahl, controller, närvarande via Teams, §§ 88-99 
Olof Berge-Kleber, bibliotekschef, närvarande via Teams 
Marie Nyman, teaterchef, närvarande i Röda rummet, §§ 88-99 
Ulrika Kullenberg, museichef, närvarande via Teams, §§ 88-99 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef, närvarande via Teams, §§ 88-99 
Eva Eriksdotter, museichef, närvarande i Röda rummet, §§ 88-99 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten, närvarande i  
Röda rummet, §§ 88-99 
Cecilia Strömberg, ekonomichef, närvarande via Teams, §§ 88-99 
Emma Gerdien, kultursekreterare, närvarande via Teams, §§ 88-99 
Rune Hagen, IT-ansvarig, närvarande i Röda rummet 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 
Catharina Sparre, kommunikationsstrateg, närvarande i Röda rummet, §§ 88-99 
 
Övriga deltagare 
Frida Braide, Borås Stads Kulturstipendiat 2020, närvarande i Röda rummet, § 90 
Anhörig till Frida Braide, närvarande i Röda rummet, § 90 
Jane Nilsson, utredare, närvarande i Röda rummet, §§ 88-91 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 27 augusti 2020 kl. 14:00 
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Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 augusti 2020 
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 Ordförande 
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 Sara Andersson (S)  

   

 Förvaltning- 
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§ 88   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Falco Güldenpfennig (KD). Justeringen sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den 
27 augusti 2020 kl. 14.00.      
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§ 89   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att punken ”Information om förvaltningens miljöarbete” 
behandlas efter punkten ”Informationsärenden”. I övrigt fastställs 
föredragningslistan enligt utsänt förslag. 
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§ 90   

Utdelning av Borås Stads Kulturstipendium 2020   

Sammanfattning av ärendet 

Sara Andersson (S) och Eva-Lotta Franzén delar ut Borås Stads 
Kulturstipendium 2020 till Frida Braide. 
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§ 91   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

Frida Uneback Malm  
Kulturskolan öppnar upp all verksamhet vid höstens kursstart vecka 36. Det 
innebär att dans och textilundervisningen återupptas i mer normala former. 
Information har gått ut till vårdnadshavare för barn som går på kulturskolan att 
i största möjliga mån lämna och hämta sina barn vid entréerna vid 
utbudspunkterna. Detta för att minimera folkansamlingar inne i lokalerna. 
Kulturskolan kommer att försiktigt öppna upp för föreställningar i höst, i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bokning av plats 
kommer att vara nödvändigt. Större delen av verksamhetens interna möten 
hålls digitalt och individuella anpassningar såsom t.ex. plexiglas, avstånd i 
undervisningsrummen håller på att ses över. 

Eva Eriksdotter  
Eva Eriksdotter presenterar Jane Nilsson som anlitats som utredare vid 
Konstmuseet. Vidare informeras om sommarens besökssiffror och vad som 
planeras inför hösten. 
 
Olof Berge-Kleber  
Stadsbiblioteket börjar försiktigt att normalisera verksamheten. Från och med 1 
september är öppettiderna 10:00-19:00 på vardagar och 12:00-16:00 på lördag 
och söndag. Knacka på öppnar med restriktioner från och med 1 september. 
Några integrerade folk- och skolbibliotek öppnar någon timme senare för 
allmänheten för att även kunna vara tillgängliga för eleverna vid skolorna utan 
att grupperna ska behöva mötas. Ett sätt att ge tillgång till biblioteket för fler, 
men vid olika tidpunkter. Coronaanpassat helt enkelt. Biblioteken börjar 
försiktigt med programverksamhet igen, vilka former det sker under beror på 
hur lokalerna ser ut vid respektive bibliotek. En Facebook-bokcirkel körs också 
igång i samarbete med Publika Möten. Gymnasierna öppnar och därmed 
återgår verksamheten till den normala för gymnasiebibliotekarierna. Biblioteken 
erbjuder fortsatt möjlighet till takeaway och hemleverans. 

Lena Hermanson  
Publika Möten arbetar just nu med att ta fram rutiner för att ta emot publik på 
ett säkert sätt, efter hand som arrangemangen kommer i gång i liten skala. 
Försäljning i kassan har kommit igång med de egna arrangemangen på 
Stadsteatern och Tisdagskvällar, som har sin första programpunkt den 1 
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september. Publika Möten har också ett fortsatt samarbete med teatern genom 
att en tekniker stöttar kultursekreterare-unga, vid evenemang på bland annat 
Hässleholmen. Den 1 september börjar den nyanställda kultursekreteraren för 
barn: Ester-Lee Heller. På fråga från nämndledamot till Stadsteatern angående 
teater för barn, kunde Publika Möten upplysa om att programserien 
Lördagsbarn har flera barnföreställningar som kompletterar Stadsteaterns 
utbud. 

Marie Nyman 
Teatern har arbetat med att ställa om verksamheten för hösten och det nya 
programutbudet kommer bland annat att innehålla såväl egenproducerade 
musik- och teaterföreställningar i mindre format som ett flertal inköpta gästspel, 
samt berättarföreställningar för de mindre barnen på Hässlehuset. 
Verksamheten har även arbetat med att lansera en ny hemsida och en podd 
under perioden. 

Ulrika Kullenberg  
Textilmuseet 
De öppna verksamheterna har fungerat tryggt och bra för både personalen och 
besökarna under sommaren. Efter semestern fortsätter ca 25 % av personalen 
arbeta hemifrån, de flesta på deltid. Diskussion pågår om och på vilket sätt 
museerna eventuellt kan ta emot grupper och genomföra program i höst. 
Generellt sett en bra museisommar. Museerna har skapat säkra besök och 
kunnat förgylla svenskarnas Hemester. Mot slutet av juli och i augusti infann sig 
även en hel del utländska besökare. Det blandade vädret bidrog, sämre väder 
ger besök på Textilmuseet medan bättre väder lockar besök till friluftsmuseet. 
Besökarna återvände i juli och framåt. Dragplåster var Versace-utställningen. 
Den är nu avslutad och resultatet under hela visningsperioden blev 33203 
besökare - vilket ju får anses vara mycket framgångsrikt. 
Aktuellt: 24 september öppnar Sound to wear – ett doktorandprojekt från 
Textilhögskolan där andra sinnen än synen, främst ljud, används för att skapa 
och uppleva mode.  
 
Borås museum 
Ute-museum-konceptet blev en succé, nära 5000 besök i juli. Målgruppen familj 
kunde hänga i parken, upptäcka platsen/historien och känna sig trygga 
samtidigt - de flesta hus var öppna hela sommaren, museipersonal fanns 
tillgänglig ute i parken och ett nytt skyltspår för barn med RamnaRäven 
invigdes. Redskapsboden förvandlades till Morfars bod med massor av leksaker 
som käpphästar med hinder, cyklar, spel och styltor som alla kunde låna fritt, 
hängmattor placerades mellan träden och sju nya filmer om museet och husen 
gick att ladda ner via QR-kod. Även caféet var välbesökt.  
Aktuellt: Museet stänger för säsongen den 31 augusti. Nymanska och Olssonska 
gårdarna målas om externt. I ett filial-arkiv är nya brandlarm med sirener 
installerade. 
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Eva-Lotta Franzén 
Eva-Lotta Franzén informerar om att förvaltningen noga följer regeringens och 
Folkhälsomyndighetens vidare utredning kring sittande publik vid 
kulturarrangemang samt hur det föreslagna stödpaketet på ytterligare 1,5 mnkr 
till kulturlivet kommer att utlysas. Angående sjukfrånvaro i förvaltningen har 
den under sommaren varit marginellt högre än tidigare år. Förvaltningen 
kommer inom kort ta fram riktlinjer för hur hemarbete ska gå till samt för 
distansmöten. Eva-Lotta Franzén meddelar att hon kommer gå i pension till 
nästa sommar. Det är Kommunstyrelsen, genom Stadsledningskansliet, som 
kommer att leda rekryteringen av ny förvaltningschef. 

      



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-24 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92   

Information om förvaltningens miljöarbete  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

Markus Liljedahl, controller, informerar om förvaltningens miljöarbete. 
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§ 93 Dnr KUN 2020-00057 1.1.3.25 

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

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Efter initiativärende av M och KD beslutade Kulturnämnden att sända ut en 
enkät för att få en bild av hur kulturverksamheterna har påverkats under 
pandemin covid-19. Enkäten sänds ut vid två tillfällen under 2020, en gång på 
våren och en gång på hösten, för att följa upp utvecklingen under pandemin.  
Enkäten är baserad på Fritids- och folkhälsoförvaltningens enkät, som sänts ut 
till föreningar som får bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Sammanlagt 
inkom svar från 26 kulturaktörer av olika organisationer.  
Elva av respondenterna är hembygdsföreningar, vars likartade villkor förstås 
präglar materialet som helhet. Detta, samt att underlaget är förhållandevis litet, 
gör det viktigt att poängtera att det inte går att göra för stora generella slutsatser.  
 
Övergripande finns påverkan på:  

 Föreningsdemokrati och möjligheter att delta i föreningslivet 

 Påverkan på tredje part – besökare, medlemmar/målgrupp samt andra 

kulturarbetare 

 Verksamhetens ekonomi 

I detta material framgår särskilt pandemins negativa påverkan på föreningslivet 
utifrån deltagarnas och föreningsmedlemmarnas ålder. Föreningar med äldre 
medlemmar har haft svårt att bära upp verksamheten och föreningsarbetet då de 
räknas som riskgrupp och har haft begränsade möjligheter att delta i olika 
aktivitet och arrangemang. Ekonomiskt innebär pandemin påfrestningar för 
många föreningar och verksamheter, särskilt i de fall där löpande kostnader 
behöver uppbäras. För föreningar som i större utsträckning har kostnader i 
samband med arrangemang är den ekonomiska situationen i balans, eller till och 
mer positiv än vanligt då inga större utgifter finns. En stor förlust är istället att 
möten, aktiviteter och kulturliv minskar i staden/kommunen och att föreningens 
verksamhet stagnerar samt påverkar tredje part. Professionella verksamheter som 
baseras på arrangemang eller annan publik verksamhet har också en svår situation 
under pandemin, medan de som baseras på konsumtion av varor kan uppleva en 
oförändrad eller bättre situation.  
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§ 94 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 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 2020-08-24.     
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§ 95 Dnr KUN 2020-00064 3.6.1.0 

Fastigheten Solbacken  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden överlämnar fastigheten Villa Solbacken till Lokalförsörjningens 
lokalbank tillsammans med de förslag på verksamhet i fastigheten som 
inkommit. Fortsatt dialog med intressenter om möjlig verksamhet administreras 
av Lokalförsörjningsförvaltningen.    

Kulturnämnden uppdrar till Kulturförvaltningen att hålla en fortsatt dialog med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen om hur de planerar att utveckla 
verksamheten på Bryggaregatan i den fastighet där Brygghuset verkar idag, och 
utifrån detta och genom dialog med musiklivets aktörer undersöka behoven av 
kompletterande satsningar på mötesplats/scen för musiklivet utifrån ett 
helhetsperspektiv på stadens musikliv.        

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Villa Solbacken har en lång historia i kommunal ägo. Den 
upphandlades av Borås Stad 1957, som restaurerade villan till fritidsgård 1967. 
År 1984 flyttade föreningen Rockborgen in och bedrev musikverksamhet i 
fastigheten fram till att kommunen sade upp avtalet med föreningen 2017. 

Efter uppsägningen bjöds studieförbunden i Borås in till en dialog om att 
gemensamt bedriva verksamhet i fastigheten. Studieförbunden beslutade att 
hänvisa till enskilda förslag.  

Studieförbunden har ännu inte fått svar på sina förslag, då processen med 
föreningen Rockborgens utflyttning ur och tömning av fastigheten upptog 
nästan hela 2018. I samband med att Kulturförvaltningen fick i uppdrag att 
genomföra en musikutredning för populärmusikområdet under 2019 ombads 
Lokalförsörjningsförvaltningen att undersöka förutsättningarna för 
musikverksamhet i fastigheten liksom kostnader för renovering och 
tillgänglighetsanpassning av byggnaden. 
 
Villa Solbacken är enligt Lokalförsörjningsförvaltningen i behov av större 
renoveringar och anpassningar för att vara lämplig för publik verksamhet dock 
anser Lokalförsörjningsförvaltningen att fastigheten är mindre lämpad för 
musikverksamhet eftersom det inte är möjligt att bedriva flera olika 
(musik)verksamheter samtidigt i denna fastighet utan att ljudisolera den. 

En kostnadsbedömning för renovering av fastigheten från en konsultfirma 
uppgår till cirka 13 mkr, därtill kommer ytterligare kostnader för verksamhets- 
och tillgänglighetsanpassningar. En uppskattad årshyra efter investeringar i 
storleksordningen 13 mkr är omkring 800 tkr per år.  
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Musikutredningen visar att det finns ett stort engagemang för det som tidigare 
var Rockborgen - en verksamhet med stor kulturhistorisk betydelse, och vida 
känd över landet. Musikutredningen som helhet visar dock på olika behov och 
visioner i stadens musikliv 

Musikutredningens slutsats är att satsningar på musiklivet bör göras i lämpliga 
lokaler som också möjliggör samverkan mellan olika delar av musiklivet. Villa 
Solbacken är ur detta perspektiv en mindre lämplig plats, sin kulturhistoriska 
bakgrund, centrala läge och charm till trots. Istället bör andra platser utredas för 
musikverksamhet.  

Villa Solbacken kan vara lämplig för andra kulturella verksamheter, men det är 
då en budgetfråga om Kulturnämnden önskar behålla byggnaden i sitt bestånd, 
vilket dock inte bedöms vara möjligt inom befintlig budgetram.  

Kulturnämndens beslut är därför att överlåta fastigheten till 
Lokalförsörjningsförvaltningens lokalbank.  

Beslutsunderlag 

1. Musikutredning 2019 

2. Kostnadsbedömning, Borås Kommun, Ombyggnation av 
Rockborgen/Solbacken av Kalkylhjälp AB  

3. Förslag på verksamhet i Villa Solbacken av Studiefrämjandet 2017 Dnr 
2017KN 0101 

4. Underlag till Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP) avseende musikverksamhet 
i fastigheten Solbacken, Arlagatan, Borås mellan Borås Stad och SV Sjuhärad, 
2017 Dnr 2017KN 0101                      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-24 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr KUN 2020-00088 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2021, workshop 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där den politiska 
och den professionella ledningen tillsammans med övrig personal samverkar. 
Arbetet börjar med att identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir 
en intern kontrollplan. I planen specificeras riskbilden, vad som ska 
kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 
riskmomentet kontrolleras under kommande år.  

Under arbetet med riskidentifiering inför 2021 har fokus varit att identifiera nya 
risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på 
förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2020 
till internkontroll planen 2021.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i 
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 
hanteras på verksamhetsnivå.   

Kommunikationsstrateg Catharina Sparre introducerar ledamöterna till en 
workshop. Nämnden delas upp i mindre grupper där de identifierar risker som 
kommer att ingå i nämndens riskanalys.            

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2021  

2. Intern kontrollplan 2021            

 

Yrkanden 

Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att Kulturnämnden återremitterar ärendet till 
kulturförvaltningen för vidare handläggning.  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan instämmer i Falco Güldenpfennigs 
(KD) yrkande.  
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Ordföranden Sara Andersson (S) finner att nämnden bifaller Falco 
Güldenpfennigs (KD), Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkans yrkande.  
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§ 97 Dnr KUN 2020-00075 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna undantag från lag om tillgänglighet till 
digital offentlig service och att följande handlingar undantas från 
tillgänglighetskravet med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till 
digital offentlig service: 

- Inkomna handlingar 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 
Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 
tillgänglighetsanpassning. Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 
skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 
verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 
till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 
på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 
framförallt inom nämndadministrationen.  

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 
Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 
september 2020. Handlingar som inkommer till Kulturnämnden publiceras i 
stadens webbdiarium. Då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas undantas 
även webbdiariet tillgänglighetskraven, likaså Ciceron Assistent.             

Kulturnämnden gör i övrigt samma bedömning som Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service, 2020-05-25.                 
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§ 98 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med juli 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med juli 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Prognos för helåret  

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 
höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 
den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en 
beskriven åtgärd för att komma till rätta med avvikelsen framöver. 

             

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med juli 2020.                  
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§ 99 Dnr KUN 2020-00086 1.2.4.1 

Budget för Kulturnämnden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till budget 2021 och översänder 
det till Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kulturen har en mycket viktig roll i samhället. Den är en avgörande beståndsdel 
i välfärdssamhället och en av garanterna för en god livskvalitet.  

Ett osäkert ekonomiskt utgångsläge inför 2021 medför att fokus på 
huvuduppdraget är av största vikt. Målbilden för Kulturnämndens framtagna 
kulturprogram visar vägen.  

Utifrån uppdrag av Kommunstyrelsen innehåller Kulturnämndens budget 
förslag på åtgärder och effekter utifrån tre nivåer av anpassningar. De nivåer 
som beskrivs är 0,5 % (1 000 tkr), 1 % (1 850 tkr) och 1,5 % (2 750 tkr). 
Utgångspunkten är en tilldelad budgetram på 188 550 tkr. 

För att kunna arbeta vidare med tilldelade uppdrag i den omfattning som 
politiskt uttryckts finns behov av förstärkt ram både inom drifts- och 
investeringsbudgeten.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021 – Kulturnämnden 
 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna yrkar på tre tilläggsyrkanden, 
se bilaga 1. 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att godkänna upprättat förslag till budget 2021 och översända 
det till Kommunstyrelsen.           

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 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag.  
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Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), 
Sokol Demaku (S), Johan Dahlberg (S), Catharina Rapp (C), samt nej av Valter 
Kotsalainen (SD). Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Carin Brandt (M) avstår från att delta i omröstningen. 

Kulturnämnden har med fem röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att godkänna upprättat förslag till budget 2021 och översända det till 
Kommunstyrelsen, se bilaga 2.          

Moderaterna och Kristdemokraterna genom Falco Güldenpfennig (KD), deltar 
inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 3. 
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§ 100 Dnr KUN 2020-00067 1.1.4.4 

Remiss - energi- och klimatstrategi 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget om revidering av Borås Stads Energi och 
klimatstrategi. Kulturnämnden anser att det är angeläget att utsläppen av 
växthusgaser minskar vilket kräver en intensifiering av insatserna för att så sker.        

Sammanfattning av ärendet 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 
minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 
samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 
Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 
varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i andra kommunala 
styrdokument. Därför behöver strategin ses i ett större sammanhang och 
utifrån ordningen bland styrdokumenten.  

Nyheter och förändringar  

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 
skickas på remiss nu innebär den första revideringen som i korthet innehåller 
följande nyheter och förändringar: klimatanpassning, koldioxidbudget och 
tillitsresan.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss, Energi- och klimatstrategi och missiv               

 

Yrkanden 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag att avstyrka förslaget om revidering av Borås Stads 
energi och klimatstrategi, se bilaga 4. 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att tillstyrka förslaget om revidering av Borås Stads energi 
och klimatstrategi.  

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

Omröstning begärs.  
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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 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag.  

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Lars Gustaf Andersson (L), Sokol Demaku (S), Johan Dahlberg (S), Catharina 
Rapp (C), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Carin Brandt (M), samt nej av Valter 
Kotsalainen (SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att tillstyrka förslaget om revidering av Borås Stads energi och klimatstrategi, se 
bilaga 5. 
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§ 101 Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till Biblioteksprogram 2020-
2023.        

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteksprogrammet 2020-2023 med rubriken Bibliotek för alla består av 
delområdena: Det öppna biblioteket, Det läs- och skrivfrämjande biblioteket 
samt Det lärande biblioteket. Biblioteksprogrammet har varit utsänt på remiss 
till: 

Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Inkomna remissvar har 
beaktats och arbetats in i förslaget till Biblioteksprogram 2020-2023.              

Beslutsunderlag 

1. Biblioteksprogram 2020-2023 

2. Inkomna remissvar från berörda instanser                  
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§ 102 Dnr KUN 2020-00076 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.          

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse               

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 190 Gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse 

2. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                  

 

 

 

 


