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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 28 januari 2019 kl 17:00-20:35 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande §§ 1-12, 14-20 
Felix Källsmyr (M) ers. för Falco Güldenpfennig § 13 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Catharina Rapp (C) §§ 1-11, 13-20 
Hanna Werner (MP) ers. för Catharina Rapp (C) § 12  
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Johan Dahlberg (S) 
Sokol Demaku (S) §§ 1-12, 14-20 
Hanna Werner (MP) §§ 1-11, 13-20 
Felix Källsmyr (M) §§ 1-12, 14-20 
Anah Sjösten (M) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Maria Lindgren (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, kulturchef 
Markus Liljedahl, controller 
Linda Andersson, HR-chef 
Cecilia Strömberg, ekonomichef 
Emma Gerdien, kultursekreterare     Närvarande §§ 1-15 
Carl Morberg, strategisk verksamhetsutvecklare  Närvarande §§ 1-4 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef 
Marie Nyman, teaterchef                   Närvarande §§ 1-7 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten 
Maria Antonsson, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28, 2019-01-31 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 31 januari 2019 
 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

Paragrafer §§ 1-20 
 Sara Andersson  

 Förvaltnings- 
  

                      chef Eva-Lotta Franzén  
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 Justerare 
  

 Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande 
 
 

 
 
  

 Sekreterare  

 Maria Antonsson 
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§ 1   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Falco Güldenpfennig (KD). Justering sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den  
31 januari klockan 10:00.  
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§ 2   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att nämnden ska arbeta efter utsänd föredragningslista.  
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§ 3   

Allmänhetens frågestund 

Kulturnämndens beslut 

Två personer från allmänheten närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 4   

Information om digitala nämndhandlingar via Ciceron 
Assistent 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Carl Morberg, strategisk verksamhetsutvecklare vid Stadsledningskansliet, 
informerar nämndens ledamöter och ersättare om digitala nämndhandlingar via 
Ciceron Assistent.  
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§ 5   

Gruppfotografering 

     

Sammanfattning av ärendet 

Gruppfotografering av nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän vid 
Kulturförvaltningen sker.  
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§ 6 Dnr KUN 2019-00001 1.1.3.0 

Kulturnämnden 2019-2022, samt en kort presentation av 
nämndens ledamöter och ersättare med kort uttalande 
om ”detta brinner jag extra för inom kulturen” 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Sara Andersson hälsar nämndens ledamöter och ersättare välkomna 
till den nya mandatperiodens första sammanträde. 
 
Nämndens sammansättning 2019-2022 är följande: 
 
Ledamöter 
S      Sara Andersson, ordförande 
KD  Falco Güldenpfennig, 1:e vice ordförande 
L      Lars Gustaf Andersson, 2:e vice ordförande 
S      Jan-Erik Löberg 
S      Lena Sänd 
C     Catharina Rapp 
M    Lotta Löfgren Hjelm 
M    Marie Jöreteg 
SD  Valter Kotsalainen 
 
Ersättare 
S     Johan Dahlberg 
S     Monica Borg Haglund 
S     Sokol Demaku 
C     Jimmy Sjölund 
MP  Hanna Werner 
M    Felix Källsmyr 
M    Anah Sjösten 
KD  Else-Marie Lindgren 
SD   Maria Lindgren 
 

Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig och berättar kort om "detta 
brinner jag extra för inom kulturen". 
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§ 7   

Presentation av Kulturförvaltningens tjänstemän, samt 
en kort beskrivning av förvaltningens verksamheter med 
uppdrag, organisation och större händelser 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens verksamhetschefer och tjänstemän presenterar sig.  

Kulturchef Eva-Lotta Franzén informerar om verksamheternas uppdrag, 
organisation och större händelser.  
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§ 8   

Övriga informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Kullenberg 
Textilmuseet 
Balenciagautställningen är välbesökt, ca 12 000 besökare hittills.  
 
Ett samarbete har inletts med Textilmuseets granne, Nordiska Textilakademin 
(tidigare Proteko). Det är ett EU-projekt där designstudenter i Sverige, Spanien, 
Portugal och Italien ska skapa ny design med inspiration från äldre textil-
produktion. Textilmuseet bidrar med 40 objekt ur samlingen. 
 
Butiken i anslutning till Almedahls museum har lagts ner, vilket innebär att 
museet inte längre kan vara öppet i deras regi. Museet fortsätter att visas som 
vanligt för bokade grupper och vid evenemang. 
 
Olof Berge Kleber 
Borås Stad, genom Biblioteken i Borås, har ansökt om att vara värdar för 
branschkonferensen ”Biblioteksdagarna 2022”. Konferensen kommer, om 
ansökan bifalls, i så fall att äga rum i Borås Kongress. 
 
Ombyggnation pågår eller är på gång på flera bibliotek – Hässlehus är under  
ombyggnad. Sjöbo bibliotek och Byttorps bibliotek är långt fram i 
planeringsfasen. Eventuellt är fler bibliotek aktuella för ombyggnation – Göta 
bibliotek respektive Kristinebergs bibliotek, beroende på beslut från 
fastighetsvärdarna. 
 
Upphandling av biblioteksdatasystem ska göras under året, avtalet för nuvarande 
system, Mikromarc, löper ut vid årsskiftet. Bibits, som levererar Mikromarc, blev 
under dagen uppköpt av konkurrenten Axiell. Det är svårt att veta vad detta 
betyder, men Axiell får i och med uppköpet en mycket stor marknadsandel både i 
Norge och Sverige. 
 
Information från Borås Kulturskola genom Eva-Lotta Franzén 
Funkisfestivalen är en melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Varje deltagande stad har en 
egen deltävling där en deltagare går vidare till "semifinal" på Nalen i Stockholm. 
Där ska sedan 12 personer tävla om finalplats på Water Front Arena i Stockholm. 
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Borås Kulturskola samarbetar med studieförbund och FUB. Repetitionsdagen  
ägde rum den 25 januari och Borås deltävling äger rum i Kulturskolans lokaler i 
Simonsland den 2 februari klockan 18:00, där de 15 deltagarna kommer att tävla 
om en plats till Stockholm.  
 
Kulturskolans Pop-Up  är en uppsökande verksamhet ute i kommunens 
grundskolor som möjliggjorts via bidrag från Statens Kulturråd under två års tid. 
Kulturskolan kommer troligtvis inte ha möjlighet att fortsätta med denna 
verksamhet eftersom statliga medel inte finns tillgängliga att söka.  
På grund av en händelse i december då obehörig vistades i lokalerna, hålls entrén 
till Kulturskolan låst dygnet runt. Beslutande åtgärd är att alla inskrivna elever i 
verksamheten har fått kvittera ut en tagg i januari 2019. Detta är en tillgänglighets-
fråga som Kulturskolan kommer jobba vidare med. Åtgärden har mottagits väl av 
målsmän till Kulturskolans elever. En åtgärd är att jobba vidare med möjligheten 
att ha en bemannad reception på entréplan. 
 
Information från Borås Konstmuseum genom Eva-Lotta Franzén 
Den 31 januari klockan 18:00 är det vernissage av utställningen Medusa. 
 
Eva-Lotta Franzén 
Förlikningsavtal har träffats mellan Borås Stad och Musikhuset Rockborgen 
innebärande att föreningen ska lämna fastigheten Solbacken senast den 31 januari 
2019.  
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§ 9 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 2019-02-28.  
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§ 10 Dnr KUN 2018-00105 1.2.4.1 

Reviderad Budget 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till reviderad Budget 2019. 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet till förmån 
för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Liljedahl redogör för reviderad Budget 2019.  

Nämndbidraget för 2019 är av Kommunfullmäktige fastställt till 171 300 tkr och 
inkluderar ett effektivitetskrav på 800 tkr. Detta innebär ett sänkt nämndbidrag 
för några verksamheter enligt följande: Kulturnämnden 10 tkr, Kultur-
administration 100 tkr, Biblioteksverksamhet 240 tkr, De Kulturhistoriska 
Museerna 100 tkr, Borås Stadsteatern 275 tkr och Publika möten 75 tkr.  

Kulturförvaltningens nämndbidrag har förstärkts med 1 000 tkr avseende 
biblioteken.  

Mötesplats Hässleholmen och Kulturskolan Simonsland ges utökade 
nämndbidrag för 2019 med 600 tkr respektive 3 500 tkr. Dessa 600 tkr fördelas 
med 300 tkr på biblioteken och 300 tkr på Kulturskolan. 

Med anledning av ökad hyra i Kulturhuset, som konsekvens av investering i ny 
scenteknik på Stadsteatern, tillförs nämnden ett utökat nämndbidrag med 6 700 
tkr.  

Verksamheten Publika möten är ny från och med 2019. Verksamhetens personal 
kommer dels från Stadsteatern och dels från kulturadministrationen.  

Investeringsbudgeten för 2019 är: 
3 000 tkr för konstnärlig gestaltning och Textilkonst 
1 000 tkr för Skulpturbiennalen  
1 000 tkr för förvaltningsövergripande investeringar. 
 
Kulturnämnden har fått ett nytt uppdrag av Kommunfullmäktige. Förutsättningar 
för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av Kulturnämnden i 
samarbete med Tekniska nämnden. Det gröna i området ska värnas i relation till 
kulturen - växtligheten ska vara i fokus.  
 
Kommunfullmäktige har infört en ny indikator ”Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag, %” från och med 2019. Tidigare indikator ”Måttet 
för hälsa, de medarbetare som varit friska ett år, %” har utgått. 
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Beslutsunderlag 

1. Reviderad Budget 2019:2, Kulturnämnden 

Samverkan 

Reviderad Budget 2019:2 har samverkats i FSG, Förvaltningens 
samverkansgrupp, 2019-01-22. Vision och Teaterförbundet säger nej till reviderad 
Budget 2019 med synpunkter på de gjorda besparingarna samt att en risk- och 
konsekvensanalys ska göras.  
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§ 11 Dnr KUN 2018-00161 1.2.3.2 

Revidering av Besluts- och behörighetsattestanter 2019  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden antar reviderad Besluts- och behörighetsattestanter 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Revidering har gjorts med tillägg av beslutsattestanterna ekonomichef och  
HR-chef.  

Beslutsunderlag 

1. Revidering av Besluts- och behörighetsattestanter 2019 
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§ 12 Dnr KUN 2018-00169 3.6.1.3 

 Bidrag till studieförbunden 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera 
utbetalningarna av 2019 års bidrag till studieförbunden enligt rekommendation 
från Västra Götalands bildningsförbund.  

Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv.         

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera 
utbetalningarna av 2019 års bidrag till studieförbunden enligt rekommendation 
från Västra Götalands bildningsförbund. Anslaget att fördela till studieförbunden 
enligt fördelningsverktyget uppgår 2019 till 3 000 tkr. 
 
Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att inte bevilja IBN Rushd bidrag. 
Se bilaga 1. 
Se bilaga 2,  urklipp sidorna 11-12 från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap diarienummer DNR 2017-1287 2.  
 
Sara Andersson (S) och Mitt - S - Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja studieförbundet IBN Rushd bidrag för 2019. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Andersson (S) och Mitt – S – Samverkans förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Propositionsordning 
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt – S – Samverkans förslag röstar 
ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Valter 
Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraternas förslag. 
 
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Lars Gustaf Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Lotta Löfgren 
Hjelm (M), Marie Jöreteg (M) och Hanna Werner (MP), samt nej av Valter 
Kotsalainen (SD). 
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Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Andersson (S) och Mitt – S – Samverkans förslag. 
 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att 
bevilja IBN Rushd bidrag. 
Se bilaga 3.  
 
               

Beslutsunderlag 

1. Bidrag per studieförbund 2019, Kulturförvaltningen 
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§ 13 Dnr KUN 2018-00156 3.6.1.3 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela årsbidrag för 2019 enligt bilaga och att i 
budget för 2020 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. Vidare att 
fortsätta arbetet med att tillgängliggöra bidragssystemet genom att förbättra 
ansökningsförfarandet inom E-tjänst samt att förtydliga ansökningsförfarandet 
och regelverket kring kulturbidrag via hemsidan. Därtill att medverka i Fritids- 
och folkhälsoförvaltningens översyn av Borås Stads bidragsformer till 
föreningslivet.   

Falco Güldenpfennig (KD) och Sokol Demaku (S) är inte närvarande vid 
föredragningen samt beslutsfattandet av ärendet på grund av jäv.               

Sammanfattning av ärendet 

Sedan omorganisationen av stadsdelsnämnder till facknämnder ansvarar nu 
Kulturnämnden för bidrag till samtliga hembygdsföreningar i kommunen. Detta 
innebär en fördubbling av antalet sökande föreningar i jämförelse med 2016, och 
därmed en högre arbetsbelastning på administrationen kring bidragshand- 
läggningen. Under 2018 överfördes även ansvaret för att administrera 
hyresbidraget för föreningen I15:s vänner till Kulturnämnden från Fritids- och 
folkhälsonämnden. Denna kostnad kompenseras med 250 tkr genom 
nämndbidrag. 
Fördelningen av årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas verksamhet 
bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. För 2019 får en 
del av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av ökande kostnader samt 
väl planerad verksamhet för kommande året. Dock får de flesta oförändrat bidrag, 
då det inte finns utrymme att fullt stödja föreningarna i kostnadsökningar och nya 
satsningar. En del föreningar får minskat eller uteblivet bidrag, i en del fall främst 
på grund av prioriteringar efter budgetram. 

Då antalet sökande föreningar är nästan dubbelt så många som innan 
hembygdsföreningarna ingick samt att de flesta återkommande sökande uttrycker 
ökande ekonomiska behov, märks tydligt även under detta år att de ekonomiska 
ramarna för kulturbidrag är mindre än de uttryckta behoven hos 
kulturföreningarna och för den omfattning av kvalitativ verksamhet stadens 
kulturföreningar uppvisar.  

För att tillgodose behoven hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta 
nya goda initiativ betonas återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen 
som redan används för Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.  
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Digitalisering av ansökningar 
Under november 2018 implementerades E-tjänst för självservice av 
bidragsansökningarna, i enlighet med Borås Stads målsättning att digitalisera 
diarieföring och personuppgiftshantering. E-tjänsten ska utvärderas under 2019. 
Implementeringen av den digitala tjänsten för ansökan stötte på många tekniska 
problem, men i slutändan kunde 26 av 27 ansökningar lämnas in digitalt. Ett 
återkommande problem trots E-tjänst är att många ansökningar inte inlämnas i 
komplett skick.  

Under 2019 läggs ytterligare arbete på att informera om och tillgängliggöra 
bidragsförfarandet, både genom förbättring av E-tjänsten samt genom att 
förtydliga informationen och anvisningarna om kulturbidragen på Boras.se.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökningar om Årsbidrag 2019 
2. Kulturnämndens regler för kulturbidrag   
3. Fördelning av föreningsbidrag 2019                                               
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§ 14 Dnr KUN 2018-00163 3.6.1.3 

Ansökan om projektbidrag, bok om Borgstena samhälle  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Hembygdsföreningen Borgstena Framtid 10 tkr för 
projektet Bok om Borgstena Samhälle, företag, föreningar, skola och kyrkor.  Det 
ska tydligt framgå i boken att den producerats med stöd av Kulturnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Borgstena Hembygdsförening erhöll förra året, 2018, årsbidrag, men söker för 
2019 ett projekt-/arrangemangsbidrag om 60 tkr för att producera en bok om 
Borgstenas samhällsförändringar med utgångspunkt i järnvägens tillkomst från 
1860.  

Föreningen finner stort kulturhistoriskt värde i boken, som beräknas ha ett 
omfång på omkring 4-500 sidor. Boken planeras att ges ut i samband med 
nationaldagsfirandet den 6 juni 2019. 

Kulturnämnden bedömer att projektet har särskild betydelse för kunskaps-
produktionen om bygdens historia samt stärker kunskaperna om kulturarven i 
Borgstena. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag, 2018-11-27 
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§ 15 Dnr KUN 2018-00006 3.6.1.3 

Redovisning av 2018 års kulturbidrag (projekt- och 
arrangemangsbidrag samt En snabb slant) 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultursekreterare Emma Gerdien redovisar de ansökningar om projekt- och 
arrangemangsbidrag samt En snabb slant som beviljats respektive inte beviljats 
bidrag under 2018.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ansökningar om arrangemangs- eller projektbidrag 2018 
2. Sammanställning av ansökningar om En snabb slant 2018 
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§ 16 Dnr KUN 2018-00170 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 
12 och Glesvingen 17 med flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 
12 och Glesvingen 17 med flera, Borås Stad.    

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden ser positivt på utvecklingen av de tidigare industribyggnaderna till 
blandad funktion med bostäder. De befintliga byggnadernas kulturhistoriska 
värden har tagits tillvara genom rivningsförbud samt skydds- och 
varsamhetsbestämmelser vilka bedöms som rimliga. Byggrätterna för 
nybyggnation bedöms kunna bli bra komplement till platsen.    

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd över detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17, med flera, Borås Stad.  
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§ 17 Dnr KUN 2018-00162 3.1.1.5 

Yttrande över remissen Utbyggnadsstrategi - mer stad 
längs Viskan 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till Utbyggnadsstrategi – mer stad längs 
Viskan med ett par viktiga tillägg som framgår av yttrandet.        

Sammanfattning av ärendet 

Utbyggnadsstrategin förtydligar intentionerna i Översiktsplanen och Vision 2025 
kring bostadsbyggande i centrala lägen i Borås. Förslaget innebär att  

7 000-8 000 bostäder i första hand möjliggörs i stadskärnan, Knalleland, Gässlösa 
och längs de urbana stråken. Ur kulturmiljöhänseende behöver följande läggas till 
och förstärkas i skrivningen:  

• Stadskärnan och delar av de urbana stråken är känsliga för nybyggnad i stor 
skala, medan större volymer och höjder har bättre möjlighet att kunna accepteras 
där kulturvärdena är mindre komplexa, som i Knalleland och Gässlösa 

• Nyexploatering ska förhålla sig till Borås Stads Kulturmiljöprogram, vilket 
behöver framgå i skrivningen  

• Förtydliganden krävs kring den befintliga bebyggelsens betydelse för 
stadsutvecklingen, dels som materiell resurs och dels som en tillgång som bidrar 
till historisk förankring och präglar platsens identitet och attraktivitet 

• Nytillskott ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet och vara robust, användbar 
och välgestaltad  

• Konst och kultur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen för att skapa 
attraktivitet och mötesplatser 

• Antikvariska förundersökningar behöver läggas till bland andra utredningar som 
kan komma att behöva göras inför exploatering  

• I den nya organisation som ska formas under 2019 för att driva 
stadsutvecklingsprocesser enligt Utbyggnadsstrategin är det viktigt att såväl 
antikvarisk kompetens samt kulturkompetens i vidare mening ingår.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan     
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§ 18 Dnr KUN 2018-00164 2.6.4.0 

Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020-2022 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att översända Kulturnämndens lokalbehov till 
Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har verksamhet i Kulturhuset (Stadsbiblioteket, Konstmuseet 
och Stadsteatern) samt i Textile Fashion Center (Textilmuseet och Kulturskolan). 
Det finns 11 närbibliotek runt om i kommunen. Borås Museum med sina 
kulturhistoriska byggnader från olika delar av Sjuhärad är samlade i Ramnaparken.  

Samtal har så smått påbörjats om att en ny konstbyggnad ska ersätta nuvarande 
konstmuseum. Detta är ett långsiktigt arbete, i dagsläget en vision. Ett konstens 
hus med plats för och tillgång till museets samlingar, med ett Lars Tunbjörk 
Center, med utställningshallar anpassade för samtida konst och med livlig 
pedagogisk verksamhet skulle förhöja Borås goda rykte som en konst- och 
kulturstad. En förstudie om vad ett konstens hus ska innehålla och vara placerat 
föreslås under 2020.  

Lokalbehoven innebär ombyggnation av Kulturhusets reception, ombyggnad av 
ytterväggar i Borås Konstmuseum, nya magasin för Borås Konstmuseums 
samlingar, nybyggnation av en så kallad Black box till Borås Stadsteater, 
renovering och tillgänglighetsanpassning av de kulturhistoriska byggnaderna i 
Ramnaparken, samt ombyggnation av vissa närbibliotek.               

Beslutsunderlag 

1. Lokalresursbehovsplan 2019 - Kulturnämnden 
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§ 19 Dnr KUN 2018-00165 1.1.3.0 

Plan för Kulturnämndens arbete 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag på upplägg för nämndens arbete 
under 2019 samt att sammanträdet den 25 mars börjar klockan 14.00, 
sammanträdet den 10 juni börjar klockan 13.00 och att sammanträdet den  
9 december börjar klockan 13.00.        

Sammanfattning av ärendet 

2019 inleds en ny mandatperiod och en ny Kulturnämnd tillträder. Under året 
kommer verksamhetsbesök att göras samt en utbildning i styrning och ledning. 
Ledamöterna ska genomgå Borås Stads miljöutbildning.  
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§ 20   

Biljetter till Borås symfoniorkesters konserter våren 2019 

Kulturnämndens beslut 

Den 3 februari tilldelas Sokol Demaku (S) och Maria Lindgren (SD) var sin biljett. 
 
Den 15 mars tilldelas Monica Borg Haglund (S), Catharina Rapp (C), Hanna 
Werner (MP), Lotta Löfgren Hjelm (M), Felix Källsmyr (M) och Maria Lindgren 
(SD) var sin biljett. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Borås symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserter på Åhaga 3 februari 
och 15 mars.  

 

 

 


