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Instans 

Kulturnämnden 

Plats och tid: Digitalt möte via Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 19 oktober 
2020 kl 17:00-20:36, ajournering kl. 18:23-18:45, kl. 20:05-20:29. 

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 

 

Jan-Erik Löberg (S), närvarande i Röda rummet  
Monica Haglund Borg (S), närvarande i Röda rummet  
Farzaneh Ghasemi (C) ers. Catharina Rapp (C),  
§§ 119-122, närvarande via Teams 
Catharina Rapp (C), §§ 123-134, närvarande via Teams 

 

Lotta Löfgren Hjelm (M), närvarande i Röda rummet  
Marie Jöreteg (M), närvarande i Röda rummet  
Valter Kotsalainen (SD), närvarande i Röda rummet  

Ersättare 
Sokol Demaku (S), närvarande via Teams 
Roy Davidsson (S), närvarande via Teams 
Farzaneh Ghasemi (C), närvarande via Teams, §§ 123-134 
Hanna Werner (MP), närvarande via Teams 
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 
Markus Liljedahl, controller, närvarande via Teams 
Marie Nyman, teaterchef, närvarande i Röda rummet 
Olof Berge-Kleber, bibliotekschef, närvarande via Teams, §§ 119-130 
Ulrika Kullenberg, museichef, närvarande via Teams 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef, närvarande via Teams, §§ 119-130 
Eva Eriksdotter, museichef, närvarande via Teams, §§ 119-123 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten, närvarande via Teams, §§ 119-130 
Cecilia Strömberg, ekonomichef, närvarande i Röda rummet 
Evelina Lövnord, nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 
Helena Strandberg, konservator, närvarande via Teams, §§ 119-123 
Johannes Daun, industriantikvarie, närvarande via Teams, §§ 119-123 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, närvarande i Röda rummet, §§ 119-123  
Emma Gerdien, kultursekreterare, närvarande via Teams, § 128 

Justeringens plats och tid 
Klusterhuset, Sturegatan 28 den 22 oktober 2020 kl. 14.00. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 oktober 2020. 

Paragrafer §§ 119-134 
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Underskrifter 

 
Ordförande   ..........................................................................  
 Sara Andersson (S) 
 

Förvaltnings- 

chef  ..........................................................................  
 Eva-Lotta Franzén 
 

Justerare  ..........................................................................  
 Valter Kotsalainen (SD) 
 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Evelina Lövnord 
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§ 120  
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Miljöutbildning, start kl. 15.00 ............................................................. 6 

§ 122  
Information från konservator Helena Strandberg om pågående vård- 
och underhållsarbete av skulpturer .................................................... 7 

§ 123  
Revidering av Borås Stads kulturmiljöprogram med Fredrik Hjelm och 
Johannes Daun - lägesrapport ........................................................... 8 
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§ 132 Dnr KUN 2020-00107 1.1.3.0 
Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för Borås 
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§ 119   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Valter Kotsalainen (SD). Justeringen sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den 19 
oktober 2020 kl. 21.00, samt den 22 oktober kl. 14.00.     
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§ 120   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att Moderaternas och Kristdemokraternas initiativärende ”Öppen 
biograf till jul” förtecknas på dagordningen.  
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§ 121   

Miljöutbildning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Johan Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen, håller i Borås 
Stads miljöutbildning för Kulturnämndens ledamöter och ersättare som anmält 
deltagande.     
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§ 122   

Information från konservator Helena Strandberg om 
pågående vård- och underhållsarbete av skulpturer  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

Helena Strandberg, konservator, informerar nämnden om det pågående vård- 
och underhållsarbetet av skulpturer, samt svarar på frågor.     
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§ 123   

Revidering av Borås Stads kulturmiljöprogram med 
Fredrik Hjelm och Johannes Daun - lägesrapport 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Hjelm, stadsantikvarie och Johannes Daun, industriantikvarie 
informerar nämnden om arbetet med revidering av kulturmiljöprogrammet, 
samt svarar på frågor. 
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§ 124   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Olof Berge-Kleber 
Olof Berge-Kleber informerar om att planeringen fortgår för omdaningen av 
Stadsbiblioteket. Den 3 november får personalgruppen en dragning kring 
planerna och ska sedan bearbeta dessa. Förslagen är framtagna av 
personalgrupper och genom input från unga kommunutvecklare och 
fokusgrupper. Pengar till detta har beviljats via Kulturrådet, Stärkta bibliotek. 
En projektledare är anställd för projektet med övriga Sjuhäradsbibliotek kring 
en gemensam katalog och ett gemensamt medieutbud. Också detta genom 
statliga pengar via Kulturrådet, Stärkta bibliotek. 

 
Frida Uneback Malm 

Frida Uneback Malm informerar om att verksamheten pågår under mer 
normala former och eleverna har hittat tillbaka. 
  
Konserter och föreställningar genomförs i mindre skala med bokade platser 
med max 50 i publiken. Till exempel Kulturskolans ungdomsorkester i 
Musikens Hus i Fristad samt en ”läskig” konsert med Kulturskolans barnkörer. 
Se Kulturskolans hemsida. 
  
Kulturskolan erbjuder en corona-anpassad lovverksamhet med 300 
bokningsbara platser på Simonsland, Hässlehuset samt Musikens Hus i Fristad. 
16 olika kurser erbjuds, bland annat black out poetry, cirkus, skapande 
konsthistoria, teaterläger, komposition, makramé och lettering. För mer 
information se gärna kulturskolans hemsida. En vecka innan lovet är kurserna 
skapa i lera, digitalt måleri, teaterläger, skapande konsthistoria, cirkus och pop-
stickcafé fullbokade. 
 
Ulrika Kullenberg 

Ulrika Kullenberg informerar om att den 7-9 oktober var det Bråkkalas på 
Borås museum i verkstaden ihop med Slöjden och projektet ”en kvadratmeter 
lin”. Bråkning innebär att det redan rötade och torkade linet krossas i en 
särskild linbråk för att frigöra linbasten. 
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Den kulturhistoriskt värdefulla Wiskania-fabriken på Gässlösavägen ägs av 
kommunen och ska tömmas för att hysa ny verksamhet. Textilmuseet har varit 
där och hämtat maskiner och andra ting från verksamheten till museets 
samlingar. 
 
SVTs K-special är på plats denna vecka för att filma på Textilmuseet och i 
arkiven. Det ska bli en dokumentär om TEKO-krisen. 
 
Sedan en tid tillbaka har samlingsintendenter startat en följetång på Instagram 
där det bjuds in till delar av Textilmuseets magasin och arkiv. Det 
kallas #livetiarkivet och har rönt stort intresse på teman som bindmössor, 
svinhårssockor, lagade och omsydda plagg som vittnar om en vardag bortom 
slit och släng, inredningsdetaljen som tiden glömde: lampmattan och 10-
gruppens tryckta textilier. 
 
På Textilmuseet finns foton, ritningar och andra dokument från inventeringar 
av textilindustrin, som gjorts de senaste 50 åren. I november firas Arkivens dag 
och industriantikvarie Johannes Daun visar och berättar om detta material. 
Museet bjuder samtidigt in alla intresserade till att formera en arbetsgrupp som 
ska förteckna och fördjupa sig i denna arkivskatt. 
 
Lena Hermanson 
Lena Hermansson informerar om att Publika möten har haft sitt första 
barnteaterarrangemang i Vävarsalen sedan i våras. Lördagen den 3 oktober var 
Teater De Vill på plats med föreställningen Hej hyper. Det möblerades med 
coronaavstånd för publiken och den tidiga föreställningen blev helt fullsatt 
d.v.s. 25 personer.  
Publika möten har också ett projekt som heter Kultur för äldre. Bland annat 
gör konstnären Ulla Zimmerman besök på demensboenden och arbetar med de 
boende med färg och form för att stimulera minnet och kreativiteten. Senast 
Ulla var på ute besök var i början av mars, men nu har verksamheten kommit 
igång igen. Ulla arbetar med visir på. 
 
Eva-Lotta Franzén 
Eva-Lotta Franzén informerar om att cheferna och skyddsombuden gått en 
utbildning i arbetsmiljö och samverkan. Samt att cheferna kommer ha en 
utvecklingsdag med förvaltningsforskaren Louise Bringselius om tillitsbaserad 
styrning och verksamhet. 
  
 
Marie Nyman 

Marie Nyman informerar att teatern har premiär på 2462 den 21 oktober. 
Teatern har gjort en omorganisation och rekryterat en 
scenkonstutvecklare. Teatern har också nominerat en medarbetare till 
chefsprogrammet, Framtidens chef. Medarbetaren har blivit antagen. 

https://gramho.com/explore-hashtag/livetiarkivet
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Utbildningen är ett år med start i januari 2021. Teatern har även påbörjat 
arbetet med en verksamhetsplan för år 2021. 
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§ 125 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 

Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens 
sammanträde 2020-10-19.         
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§ 126 Dnr KUN 2019-00149 3.6.1.3 

Borås Stads kulturbelöning 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tilldela Birgitta Fernström Borås Stads 
kulturbelöning 2020 i form av en keramisk fänkål. Utdelning av 
kulturbelöningen sker i anslutning till Kulturnämndens sammanträde den 7 
december 2020.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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§ 127 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med september 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med september 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

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. Kulturförvaltningens prognos för helåret är 
+2 499 tkr.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med september 2020.            
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§ 128 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 
(Musikutredning 2019) 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Aktivitetsplan, utveckling av 
populärmusiken i Borås 2021-2024 samt att meddela övriga berörda nämnder 
om önskemålet om samverkan i musikfrågan. Vidare att ge Kulturförvaltningen 
i uppdrag att fortsatt utveckla dialogen med Borås musikaktörer, berörda 
förvaltningar och organisationer samt att återrapportera aktivitetsplanen för år 
2021 senast i december samma år.       

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2020 beslöt Kulturnämnden att godkänna rapporten Musikutredning 
2019 samt att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram utvecklingsplan för 
populärmusikområdet för åren 2021-2024 – inklusive uppdraget att undersöka 
möjligheterna att utveckla en fysisk musikscen för populärmusik i Borås.  

Kulturförvaltningen har tagit fram en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter 
inom fyra fokusområden, med målsättningen att uppnå ett levande och 
genrebrett musikliv som präglas av delaktighet och har en fungerande återväxt 
av utövare, arrangörer och publik:  

- Musiklivets återväxt – ungas möjligheter att utöva musik, arrangera och 
forma gemenskaper  

- Professionella och ideella arrangörers förutsättningar  

- Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och 
utvecklas i Borås  

- Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och internationellt  

Aktiviteterna är fokuserade kring att stärka dialog, samverkan och 
kunskapsproduktion förvaltningsövergripande samt mellan stadens berörda 
aktörer. Vidare betonas vikten av ett regionalt och delregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024.  
2: Musikutredning 2019, Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 
3. Kulturprogram 2020 – 2023 med framåtblick – styrdokument för kulturen i 
Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet, dnr 2019-00126               
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§ 129 Dnr KUN 2019-00015 1.1.3.1 

Program för Nationella minoriteter, uppföljning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden finner att frågorna från Arbetslivsnämnden är besvarade och 
beslutar att lägga ärendet till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna och följa upp övriga nämnders 
arbete med ”Program för nationella minoriteter” och har skickat ett antal frågor 
till Kulturnämnden att besvara. 

Ett nytt Kulturprogram liksom ett nytt Biblioteksprogram är nyligen antagna av 
Kulturnämnden och i de handlingsplaner som just nu arbetas fram till dessa 
kommer det att bli tydligt hur arbetet med de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken sker inom nämndens ansvarsområde. 

Kulturförvaltningen är väl representerad i de olika styrgrupper och samråd som 
finns inom Borås Stad för de nationella minoriteterna. Att förvaltningen har 
representation i de grupperna upplevs som viktigt då det leder till goda 
kontaktytor både inom övrig kommunal förvaltning, men också direkt med 
föreningsliv och representanter för de olika nationella minoriteterna.             

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Uppföljning Program för nationella minoriteter  
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§ 130 Dnr KUN 2020-00031 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Centrum Vile 7 m.fl, Borås 
Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker föreslagen detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl., Borås 
Stad.      

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen möjliggör påbyggnad med två våningar inom den södra delen av 
kvarteret Vile i Borås Centrum. Kvarteret ingår i den värdefulla kulturmiljö som 
innefattar hela den gamla.  

I samband med samrådet för föreliggande detaljplan lämnade Kulturnämnden 
synpunkter som lämnades okommenterade i Samrådsredogörelsen, varför 
samma synpunkter nu lämnas ännu en gång.  

Detaljplanen möjliggör nya ytor för bostäder. Planen ställer även vissa krav på 
att bygget ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet, vilket Kulturnämnden ser 
positivt på. 

Den föreslagna påbyggnaden riskerar emellertid att inverka negativt på 
bebyggelsemiljön, inte minst genom att den relativt jämna taklinje som går längs 
denna del av Allégatan bryts. Särskilt märkbar blir kontrasten mot den något 
lägre byggnaden i söder längs Allégatan (Yngve 1). I planbeskrivningen 
konstateras att: ”En påbyggnad i stadskärnan får stor påverkan på stadsbilden. 
Dess läge i stadskärnan gör den exponerad från Södra Torget, Stadsparken, 
Allégatan och delvis Sandwalls plats.”  

För att reducera påbyggnadens inverkan på stadsbilden kommer de nya 
våningarna att uppföras med indragen fasad på minst 0,8 meter. Varje extra 
decimeter är här viktig, eftersom påbyggnaden då inte syns lika mycket från 
gatan. Kulturnämnden förordar en djupare indragning än 0,8 meter – 
förslagsvis 1,2 m – vilket sannolikt skulle lämna påbyggnaden utanför synfältet 
för personer på trottoaren längs Allégatan nedanför byggnaden.                

Beslutsunderlag 

1. Samrådsredogörelse, Detaljplan för Centrum, Vile 7 med flera.          
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§ 131 Dnr KUN 2020-00119 3.1.1.2 

Yttrande över inbjudan till samråd - Ändring av 
detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 & 16 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 
15 och 16.      

Sammanfattning av ärendet 

Den föreslagna detaljplaneändringen innebär att tomtindelningsplanen upphävs 
inom fastigheterna Järven 4, 15 och 16. Detta möjliggör att byggrätt enligt 
gällande detaljplan kan utnyttjas. De berörda tomterna angränsar till den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön Nedre Norrmalm. Den nybyggnation som 
planen möjliggör (flerbostadshus med ca 10 bostäder) bedöms emellertid inte 
ha negativ inverkan på kulturmiljön Nedre Norrmalm som helhet.  
     

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning BN 2019-1280   
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§ 132 Dnr KUN 2020-00107 1.1.3.0 

Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för 
Borås Stadsteater 2021-2022 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ställer sig bakom förslag till långsiktigt uppdrag för Borås 
Stadsteater och översänder det till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 
för beslut. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.          

Sammanfattning av ärendet 

Regionala långsiktiga uppdrag kan ges till institutioner och kulturverksamheter 
som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur men med 
andra huvudmän än Västra Götalandsregionen. 

Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av regionens kulturnämnd 
genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och 
huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras därefter med 
utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och 
prioriteringar.           

Beslutsunderlag 

1. Långsiktigt uppdrag för Borås Stadsteater 2021-2022.  
 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet 
och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 2. 
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§ 133 Dnr KUN 2020-00120 2.4.1.25 

Kulturförvaltningens avgifter 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer föreslagna avgifter för Kulturförvaltningen för 2021 
enligt bilaga. Avgifterna kan komma att justeras efter kommande beslut om ev. 
effektiviseringar i budget 2021 samt efter beslut avseende pågående 
genomlysning av Kulturskolans verksamhet.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden ser över sina avgifter årligen. I den granskning som 
Stadsrevisionen gjorde föregående år avseende taxor och avgifter i Borås Stad 
rekommenderades bl a kulturnämnden att se över rutinerna för beräkning av 
taxor och avgifter för att säkerställa att självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen efterlevs samt att dokumentera hur beräkningarna är 
gjorda. Kulturförvaltningen har för avsikt att under 2021 arbeta fram en modell 
för att bättre leva upp till hur justeringar av avgifter ska genomföras på ett mer 
systematiskt vis.    

Beslutsunderlag 

1. Kulturförvaltningens avgifter 2021 

2. Kulturförvaltningens avgifter 2020                  
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§ 134 Dnr KUN 2020-00134 3.6.1.25 

Initiativärende M-KD, Öppen biograf till jul  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att remittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast tas upp för beslut i Kulturnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

 Moderaterna och Kristdemokraterna i Kulturnämnden, Falco Güldenpfennig 
(KD), Lotta Löfgren Hjelm (M), Marie Jöreteg (M), Anah Sjösten (M), Carin 
Brandt (M) och Emil Moghaddam (KD) har inkommit med ett initiativärende 
”Öppen biograf till jul”, se bilaga 1. Förslaget innebär att skyndsamt utveckla 
förutsättningarna för att hålla biografen Röda Kvarn öppen för boråsaren, 
kostnadsfritt, under julafton, samt att förslaget genomförs med början till julen 
2020. 
    

     

 




