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Tid och plats 
17.00-19.30 Kulturhuset, Röda Rummet 

 
Omfattning  
§ 185-201 

 
Beslutande ledamöter 
Sara Andersson (S)  ordförande 
Lars Gustaf Andersson (L)   förste vice ordförande 
Peter Wiberg (V)          andre vice ordförande 
Gabriel Sandberg (S)  
Lena Sänd (S) ers. för Hanna Werner (MP)  
Lena Medelius (M)  
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Sivert Oxelbark (KD)  
Patric Silfverklinga (SD)     
 
 

Närvarande ersättare 
Jan-Erik Löberg (S)  
Jessica Eng Strömberg (S) 
Sümeyya Gencoglu (MP) § 188-201 
Marie-Louise Hall (M) 
Ann-Britt Boman (C) 
Catharina Rapp (C)  
Valter Kotsalainen (SD)  

 
 
Övriga närvarande 
Eva-Lotta Franzén kulturchef 
Markus Liljedahl controller            
Åsa Hedberg Karlsson     bibliotekschef 
Eva Eriksdotter § 185-195  konstmuseichef  
Per-Olov Pell § 185-195      kulturskolechef 
Marie Nyman § 185-195   teaterchef 
Ulrika Kullenberg § 185-195  museichef 
Jonna Börjesson § 185-195  kultursekreterare 
Tommy Källefjord § 185-195  praktikant 
Maria Antonsson     nämndsekreterare 
 
 
 

 
Personalföreträdare 
Ingen representant.  
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Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet. 
 

§ 185 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Lotta Löfgren Hjelm (M) med  
Valter Kotsalainen (SD) som ersättare. Justering sker på Kulturkontoret den 4 december  
klockan 17.00. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att       jämte ordföranden utse Lotta Löfgren Hjelm (M) med Valter Kotsalainen (SD) som ersättare  
          att justera dagens protokoll. 
 

§ 186  
Godkännande av föredragningslista 
Ordföranden föreslår att ärende 9, ”Förslag till verksamhetsidé för Borås Stadsteater i  
ett moderniserat Kulturhus” utgår från dagens föredragningslista på grund av att  
förhandling med berörda arbetstagarorganisationer har ajournerats. Ärendet tas upp  
på Kulturnämndens sammanträde 18 december 2017. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att fastställa föredragningslista enligt förslag. 
 

§ 187 
Föredragning och ajournering 
Sammanträdet inleds med föredragningar i ett antal ärenden. 
 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum 27 november kl. 17.00-18.30. 
Partiöverläggningar för Alliansen ägde rum 30 november kl. 15.30-17.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum 29 november kl. 17.00-18.00. 
 
Ledamöterna tar paus under tiden 18.35-18.55. 
Ajournering under tiden 19.05-19.20 för överläggningar i partigrupperna. 
 

§ 188                                                    
Information och visning av det digitala biblioteket 
Åsa Hedberg Karlsson gör en återblick av Stadsbibliotekets information till nämnden  
under året. Hon informerar även om rapporten ”Den femte statsmakten”, den nationella 
biblioteksstrategins omvärldsrapport om bland annat bibliotekens roll för demokrati,  
utbildning, tillgänglighet och digitalisering. 
 
Kristofer Lecander, IT-bibliotekarie på Stadsbiblioteket, informerar om de digitala tjänster, 
”Medieplattform” som biblioteket har att erbjuda som till exempel Library Press display, en 
internationell tidskriftsdatabas med tusentals helt digitaliserade dagstidningar och tidskrifter 
från hela världen. 
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Jessica Johansson, enhetschef på Stadsbiblioteket Support, informerar om den digitala  
tjänsten Cineasterna där biblioteksbesökare kan välja att låna ur ett utbud om 900 filmer. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      lägga informationen till handlingarna. 

 
§ 189 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 

§ 190  

Övriga informationsärenden 
 
Marie Nyman 
12 ansökningar har inkommit till tjänsten som teknisk chef på Borås Stadsteater. Tre av  
de sökande har kallats till intervju. 
 
Premiär på Stora scenen den 9 december av familjeföreställningen Bröderna Lejonhjärta. 
 
Per-Olov Pell 
Den 11, 12 och 14 december har Kulturskolan filialföreställning på Mötesplats Norrby, 
Erikslundskolan och Hässlehus. 
 
Fristad Musikskola ger julkonserter den 14 december i Fristad Missionskyrka samt den  
19 december i Fristads Kyrka.  
 
Eva Eriksdotter 
Under november har stiftelsen Tomas Lindhs minnesfond delat ut stipendier på Konst- 
museet. Stipendiaterna Marta Runemark och Fredrik Wretman fick 15 tkr vardera 
för förtjänstfulla insatser inom bildkonstens område. 
 
Den 7 december, klockan18.00, delas Bildkonstnärsfondens stora stipendium för 2017 ut  
på Konstmuseet. Årets stipendium har tilldelats Jarl Ingvarsson. Det är ett stipendium som  
man inte kan söka utan det tilldelas en aktiv bild- eller formkonstnär som med en mycket  
hög konstnärlig kvalitet har stor betydelse för nya generationer av konstnärer. Stora  
stipendiet är på 300 tkr. I samband med utdelningen ger Konstnärsnämnden ut en skrift  
med en illustrerad essä om konstnärskapet. Stipendieutdelningen annonseras offentligt  
och alla är välkomna. 
 
Utvärdering av satsningen på Lars Tunbjörks projektrum, utställning och symposium har  
gjorts tillsammans med Lars Tunbjörks stiftelse. Alla är överens om att det är en lyckad  
satsning och att den ska fortsätta under en treårs period, under förutsättning att Konstmuseet 
tilldelas regionalt bidrag för projektet. 
 
Nya rutiner har upprättats gällande utlåning av konst till verksamheter inom Borås Stad.  
Tidigare fanns möjlighet för anställda inom Borås Stad att själva välja ut konst till sina  
arbetsplatser genom att besöka Konstmuseets magasin. Från och med 2017 är inte detta  
längre möjligt, då en sådan typ av handhavande inte är hållbar för konsten som ska hanteras  
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i minsta möjliga mån. Konsten ska endast hanteras av behörig personal på Konstmuseet för  
att säkerställa att hanteringen sker på ett korrekt sätt. Till 2018 kommer det att undersökas  
hur en digital lösning där information om den konst som finns tillgänglig för utlån kommer  
att finnas. Här är tanken att det ska finnas möjlighet att välja konst till sin arbetsplats genom  
att titta på bilder och få fram information om storlek och så vidare. När det gäller allmänna 
utrymmen strävar Konstmuseet i de flesta fall efter att ta fram en helhetslösning där konsten  
väljs ut av Konstmuseets intendent för att anpassas efter de aktuella lokalerna och miljön.   
Ett flertal grafiska verk från samlingen kommer att ramas in för framtida placering i allmänna 
utrymmen. Det är framför allt abstrakt grafik från 1960-1980-talet.  
 
Ulrika Kullenberg 
 
Borås Museum 
Julen står för dörren på Borås Museum. Det pedagogiska programmet ”Julen Förr” har  
dragit igång denna vecka och är fullbokat ända fram till skolavslutningen. Julmarknaden är  
den 10 december. Centrum för det museala julfirandet är förläggargården Fällhult med  
stressande pigor, uppdukade bord, gammeldags julpynt och emellanåt kommer även jul- 
bocken på besök.  
 
Textilmuseet 
Textilmuseet har nu varit öppet i 3,5 år och mycket har hänt. I syfte att utvecklas  
internt och även skapa tätare kontakt med det textila näringslivet jobbar personalen med  
museets varumärke.  
 
Almedahls Museum 
Museet har nu skapat kontakt med ledningen för nuvarande Almedahls i Kinna. Planering  
pågår om utbyte kring arkiv, insamling till Textilmuseets arkiv, konferens på museet och 
utställningsproduktion. 
 
Åsa Hedberg Karlsson 
Under denna och nästa vecka pågår brukarundersökning, biblioteksenkät 2017, på Biblioteken  
i Borås Stad. 
 
Kulturrådet har beviljat 345 tkr i bidrag till Biblioteken i Borås till projektet Hässleholmen  
läser, läsfrämjande åtgärder för små barn. Denna verksamhet sker i samarbete  
med Familjecentralen.  
 
Rekrytering pågår av ny enhetschef för barn och unga på Borås Stadsbibliotek. 
 
Sara Andersson 
Ordförande Sara Andersson och förste vice ordförande Lars Gustaf Andersson deltog den  
28 november i Nyhetsbaren, paneldebatt om ny verksamhetsidé för Borås Stadsteater. 
 
Lars Gustaf Andersson 
Förste vice ordförande Lars Gustaf Andersson deltog den 24 november i möte om Allt du 
behöver veta om kulturpolitiken. Arrangör för mötet var Kultur i Väst.  
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 Kulturnämnden beslutar 
 
att      lägga informationen till handlingarna. 
   

§ 191 Dnr 2017-00012  800 

Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna och avgivna skrivelser, samt 
 
att       lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 192 Dnr 2017-00014  042 

Budgetuppföljning till och med oktober 2017 
Kulturförvaltningens totala prognosavvikelse för tidpunkten är -1 566 tkr.  
 
Avvikelsen -2 100 tkr som gäller Biblioteken och som identifierats i samband med  
omorganisationen gör att Bibliotekens budget för 2017 inte når ett nollresultat. I  
Bibliotekens budget 2017 finns ett anpassningskrav motsvarande avvikelsen. Avvikelsen  
kommer att tas upp som en bokslutsjustering i Årsredovisningen.  
 
Avvikelsen -330 tkr gäller projektledarkostnader i samband med verksamhetsplanering  
för Mötesplats Orangeriet. Verksamheten i Orangeriet kommer med all sannolikhet inte  
att drivas av Kulturförvaltningen i framtiden. Avvikelsen kommer att tas upp som en  
bokslutsjustering i Årsredovisningen.   
 
Ny avvikelse redovisas på -200 tkr inom De Kulturhistoriska Museerna och gäller övertagande  
av personal i samband med omorganisationen som har högre lönenivå än budgetutrymmet.  
 
1 064 tkr är en buffert som är avsatt för oförutsedda händelser. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      godkänna budgetuppföljningen till och med oktober 2017.  

 
§ 193 Dnr 2017-00191  869 

Uppföljning av Kulturplan för grundskola och grundsärskola läsåret 
2016/2017 
Jonna Börjesson redogör för uppföljning av Kulturplan för grundskola och grundsärskola 
läsåret 2016/2017. 
 
Det är svårt att jämföra uppföljningen med föregående år då alldeles för få skolor lämnat  
in en sammanställning av sina aktiviteter. Om man jämför de skolor som lämnat in med  
förra läsårets statistik är skillnaderna inte särskilt stora. För lågstadiet tyder det på en ökning  
av föreställningar från framför allt Regionteater Väst. Både lågstadiet och mellanstadiet ligger  
på ungefär samma nivå som förra läsåret. Svårast att analysera är högstadiets statistik då 
underlaget är för tunt. Kulturplanen för grundskola och grundsärskola har inte fått önskat  
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genomslag i skolorna under perioden. Kommande kulturplan kommer att omarbetas för att 
säkerställa alla elevers deltagande i de kulturaktiviteter som erbjuds. 
 
Kulturplanen går ut 2017 och förslaget är att denna plan fortlöper fram till att den nya planen 
fastställs. Arbetet med den nya planen pågår i samverkan med Grundskoleförvaltningen och 
förväntas börja gälla höstterminen 2018. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      godkänna uppföljningen av Kulturplan för grundskola och grundsärskola läsåret 2016/2017.  
         Ny kulturplan för grundskolan och grundsärskolan, som ska gälla från hösten 2018, tas fram i 
         samverkan med Grundskoleförvaltningen. 

 
§ 194 Dnr 2017-00182  214 

Förslag till yttrande över detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90,  
Borås Stad 
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad detaljplan  
för yttrande. 
 
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen, då planbestämmelserna innebär att  
det planerade LSS-boendet anpassas till kringliggande områdes skala och bedöms fungera  
väl med omgivningens karaktär.   
 
Kulturnämnden beslutar   
 
att       tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad. 
 

§ 195                                                   Dnr 2017-00190  214 

Förslag till yttrande över detaljplan för Centrum, Saturnus 14 med flera,  
Borås Stad 
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad detaljplan  
för yttrande. 
 
Kulturnämnden har inte haft möjlighet till samrådsyttrande i ärendet. Trots att höjd och  
volym anses vara allt för väl tilltaget tillstyrker Kulturnämnden planen i det här skedet,  
men poängterar att det är av avgörande betydelse att man i bygglovsskedet lägger ytterst  
stor vikt vid utformning, materialval och arkitektonisk kvalitet för att påbyggnaden av  
Saturnus 14 ska bli så bra som möjligt för stadsbild och närområde. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      tillstyrka förslaget till detaljplan för Centrum, Saturnus 14 med flera, Borås Stad.  

 
§ 196                                    Dnr 2017-00183  003 

Förslag till yttrande över remissen Borås Stads kommunikationspolicy  
Kommunstyrelsen har till Kulturnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande. 
 
Borås Stads styrdokument gällande kommunens kommunikationspolicy löper ut vid  
årsskiftet 2017/2018. Dokumentet anger det förhållningssätt som medarbetarna inom  
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kommunen ska ha i kommunikationen med omvärlden och internt inom organisa- 
tionen. Öppenhet och tydlighet är ledord. Den nya reviderade kommunikationspolicyn  
har anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället gällande ökade krav på 
delaktighet och medskapande bland invånare, brukare, medarbetare och övriga.  
Kulturnämnden ställer sig bakom dessa justeringar. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att       tillstyrka remissen Borås Stads kommunikationspolicy. 
 

§ 197                                    Dnr 2017-00173  806                                   

Förslag till entréavgifter, avgifter för tjänster samt riktlinjer och taxor för 
uthyrning av Kulturförvaltningens lokaler 2018 
Eva-Lotta Franzén redogör för förslag till entréavgifter, avgifter för tjänster samt riktlinjer  
och taxor för uthyrning av Kulturförvaltningens lokaler 2018. 
 
Taxor och avgifter i Kulturförvaltningen avseende entréavgifter, tjänster och uthyrning av  
lokaler samlas i ett dokument som revideras årligen.  
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att       anta förslag till riktlinjer, avgifter och taxor enligt justerat förslag som uppkom på dagens 
           sammanträde. Vad gäller taxa för uthyrning av Borås Stadsteaters Stora scen kommer beslut att  
           tas under våren 2018. 
 

§ 198    Dnr 2017-00174  002 

Förslag till Kulturnämndens delegationsordning 2018 
Linda Andersson redogör för Kulturnämndens delegationsordning 2018. 
 
Två tillägg har gjorts i Kulturnämndens delegationsordning för 2018.  
 
Vid enstaka tillfälliga arrangemang kan kulturchef/verksamhetschef samt enhetschef vid  
Röda Kvarn besluta om avgiften. 
 
Öppettiderna för Kulturförvaltningens verksamheter beslutas av kulturchef/verksamhet- 
chef.   
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att    godkänna förslag till delegationsordning 2018 för Kulturnämnden i enlighet med framförda justeringar. 
 

§ 199                                  Dnr 2017-00175  006                           

Förslag till sammanträdesdagar 2018 
Kulturkontoret har utarbetat, i samråd med presidiet, förslag till sammanträdesdagar 2018  
för Kulturnämnden. 
 
Yrkanden 
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt  
lagt förslag. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 
 Sammanträdesdag 
 2017-11-30 

 

Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt justerat förslag som uppkommit  
på dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i enlighet  
med Sara Anderssons (S) förslag. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      fastställa nämndens sammanträdesdagar för 2018 enligt upprättat förslag: 29 januari, 27 februari,  
         26 mars, 24 april, 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november samt  
         17 december. 
 

§ 200                                  Dnr 2016-00233  006 

Förslag till ändring av klockslag för Kulturnämndens sammanträde  
18 december 2017 
Förslag finns om att ändra klockslag för Kulturnämndens sammanträde den 18 december  
till att sammanträdet börjar klockan 15.00. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att    nämndens sammanträde den 18 december 2017 börjar klockan 15.00. 
 

§ 201 
Övrig fråga 
Diskussion förs om vikten av att delta i Medborgardialog 2017 den 9 december på  
Hässle Torg klockan 11.00-13.00. Kulturnämnden kommer att representeras av  
Jan-Erik Löberg (S), Valter Kotsalainen (SD) och Lars Gustaf Andersson (L). 
 
Vid protokollet 
 
 
Maria Antonsson                                       Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                                     Kulturchef 
 
Justeras 
 
 
Sara Andersson (S)  Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande 
 
 
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 5 december 2017. 
 
 
Maria Antonsson 
 
 


