
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-01-17 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 28 januari 2019 kl. 17:00 

Mitt – S – Samverkan har gruppmöte den 24 januari kl. 17:00 i Portugallien, 

Kulturhuset  

Alliansen har gruppmöte den 28 januari kl. 15:30 i Duvemåla, Kulturhuset 

 

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 

 

Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033 357676 eller via e-post: 

maria.antonsson@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Information om digitala nämndhandlingar via Ciceron Assistent 
 

 

5.  Gruppfotografering 
 

 

6.  Kulturnämnden 2019-2022, samt en kort presentation av 
nämndens ledamöter och ersättare med kort uttalande om ”detta 
brinner jag extra för inom kulturen” 
Dnr 2019-00001 1.1.3.0 

 

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

 

8.  Övriga informationsärenden 
 

 

9.  Inkomna och avgivna skrivelser  
Dnr 2019-00002 2.1.2.1 

 

10.  Reviderad Budget 2019  
Dnr 2018-00105 1.2.4.1 

 

11.  Revidering av Besluts- och behörighetsattestanter 2019 
Dnr 2018-00161 1.2.3.2 

 

12.  Bidrag till studieförbunden 2019 
Dnr 2018-00169 3.6.1.3 

 

13.  Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2019 
Dnr 2018-00156 3.6.1.3 

 

14.  Ansökan om projektbidrag, bok om Borgstena samhälle  
Dnr 2018-00163 3.6.1.3 

 

15.  Redovisning av 2018 års kulturbidrag (projekt- och 
arrangemangsbidrag samt En snabb slant) 
Dnr 2018-00006 3.6.1.3 
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Ärende  

16.  Yttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 med flera, Borås Stad. Samrådshandling 
Dnr 2018-00170 3.1.1.2 

 

17.  Yttrande över remissen Utbyggnadsstrategi - mer stad längs 
Viskan 
Dnr 2018-00162 3.1.1.5 

 

18.  Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020-2022 
Dnr 2018-00164 2.6.4.0 

 

19.  Plan för Kulturnämndens arbete 2019 
Dnr 2018-00165 1.1.3.0 

 

20.  Biljetter till Borås symfoniorkesters konserter våren 2019 
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Maria Antonsson   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2019-01-28         2019-00002  2.1.2.1   
033 357676 
 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
28 januari 2019 
 
2018-00014 
NN: Redovisning av beviljat bidrag, En snabb slant, till projektet Snö (Kopfkino). 
 
2018-00035 
ABF Sjuhärad: Redovisning av beviljat bidrag till projektet Ortens Bästa Poet, Borås 2018. 
 
2018-00035 
Folkuniversitetet: Redovisning av beviljat bidrag till projektet Vägen hit 2018. 
 
2018-00035 
Sensus: Inbjudan till teaterföreställningen Chock! 
 
2018-00037 
Kommunfullmäktige: Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de 
kommunala bolagen. 
 
2018-00108 
Peace-Row: Redovisning av beviljat bidrag till projektet Swedish African Gospel Music  
Concert. 
 
2018-00128 
Borås Spelmanslag: Redovisning av beviljat bidrag till projektet Nyckelharpa och Harp-
konsert. 
 
2018-00144 
Kulturnämnden: Avtal. Donation för inköp av skulpturerna ”Alhambra” av Pae White  
och ”Powerless Structure” av Elmgreen och Dragset. 
 
2018-00144 
Kommunfullmäktige: Beslut om att tacksamt ta emot donationen från Paul Frankenius  
och Joakim Hedin av skulpturerna ”Alhambra” och ”Powerless Structure”. 
 
2018-00166 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund: Rekvisition, läges- och slutrapport av 
projektet ”Vi byter skulpturer med varandra 2018”. 
 
2018-00167 
NN: Ansökan om En snabb slant till projektet ”Begränsade rörelser”.  
Beslut om avslag på ansökan. 
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2018-00168 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 
2019. 
 
2019-00003 
Arbetsmiljöverket: Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud. 
 
2019-00004 
Kulturnämnden Västra Götalandsregionen: Beslut om Medverkansersättning 2019 till 
Textilmuseet. 
 
2019-00005 
Kommunfullmäktiges valberedning: Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning om 
förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022. 
 
2019-00006 
Miljöförvaltningen: Klimatkompensation för resor med bil och flyg. 
 
KULTURNÄMNDEN 
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Postadress 

501 80 Borås 
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Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 
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E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357629 
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Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00161 1.2.3.2 
 

  

 

Revidering av Besluts- och behörighetsattestanter 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden antar reviderade besluts- och behörighetsattestanter 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Revidering har gjorts med tillägg av beslutsattestanterna ekonomichefen och 

HR-chefen.                 

Beslutsunderlag 

1. Revidering av besluts- och behörighetsattestanter 2019  

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kulturkontoret 

2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



  19-01-14 

19-01-14 

Revidering av Besluts- och behörighetsattestanter 2019 
Kulturförvaltningen    
 
 
 
Befogenhet Befattning Beslutsattest 
Kulturnämnden Ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 1:e vice ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 2:e vice ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
Kulturförvaltningen Förvaltningschef  Inom nämndens ansvarsområde 
 
   
Ekonomikluster Ekonomichef Inom sitt ansvarsområde 
HR-kluster HR-chef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Publika möten Verksamhetschef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Biblioteket Bibliotekschef Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Vuxen Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Barn Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Support Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Skolbibliotek Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Närbibliotek 1 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Närbibliotek 2 Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Kulturhistoriska  Museichef Inom sitt ansvarsområde 
museerna 
 
 
Konstmuseet Museichef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Teatern Teaterchef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Kulturskolan Kulturskolechef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Föreningsbidrag Controller Inom sitt ansvarsområde 
Studieförbund 
 
Föreningsbidrag Kultursekreterare Inom sitt ansvarsområde 
Studieförbund 
 
 
Kulturadministration Controller Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
Bokföringsorder Controller Inom nämndens ansvarsområde 
 Ekonomiadministratör Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
 
 
Behörighetsattest Ekonomiadministratör Inom nämndens ansvarsområde 
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2019-01-28 
Instans 

Kulturnämnden 
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.         

Sammanfattning 

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. 

               

Ärendet i sin helhet 

2019 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands 
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i 
Västra Götaland.  
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att 
det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar 
med det statliga. Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i 
Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.  
 
Inledning  
2019 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands 
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i 
Västra Götaland. Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för 
studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som 
möjligt harmonierar med det statliga. Villkor för statens stöd till folkbildningen 
regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.  
 
De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att 
1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  
2 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
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   livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  
3 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings 
   och utbildningsnivån i samhället  
4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  
 
Rekommendation  
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet  
- unika deltagare  
- studietimmar  
- deltagare med funktionsnedsättning  
 
Kulturarrangemang  
- Antal kulturarrangemang 
  
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna  
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) 2019 års anslag beräknas på en 
genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på ett år.  
Dvs. 2019 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2016 och 2017. Denna 
formel används i alla tre verksamhetsformerna.  
 
Nya studieförbund i kommunerna  
För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd 
verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man 
vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 
100 %.  
 
Inrapportering av verksamhet  
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 
den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande 
års utbetalning av kommunbidraget.  
 
Utbetalning av kommunanslaget  
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner som 
antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg. 
 
Totalt uppgår anslaget till studieförbunden för 2019 till 3 500 tkr. 3 000 tkr är 
årsbidraget som fördelas enligt fördelningsverktyget och 500 tkr utgör medel att 
söka för aktiviteter som främjar integration på mötesplatserna i Borås Stad. 
 
Av bilagan framgår hur bidraget fördelar sig på de olika studieförbunden. 
 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Bidrag per studieförbund 2019, Kulturförvaltningen 
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Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Kulturförvaltningen

Bidrag per studieförbund 2019 2018

(tkr) (tkr)

Bidrag Bidrag

Studieförbundet Vuxenskolan 572 554

Studiefrämjandet 462 536

ABF 460 496

Medborgarskolan 408 364

Folkuniversitetet 313 239

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 266 265

Sensus 220 236

Bilda 154 168

Kulturens  bildningsverksamhet 76 69

Ibn Rushd 69 73

Summa 3 000 3 000
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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.             

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 

bidragshandläggningen. 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 nämnbidrag. 

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 Stad 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.               

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2016 har Kulturnämnden instiftat nya bidragsbestämmelser som innebär 

att ansökningar om kulturbidrag bedöms utifrån särskilda bedömningsgrunder. 

De sökande uppmanas att beskriva sin verksamhet och hur de arbetar med 

olika områden, exempelvis jämställdhet, delaktighet och mångfald.  

Fördelningen av bidragen har utgått från Kulturnämndens regler och kriterier 

för kulturbidrag, men har också reglerats efter budgetram. Bidragsfördelningen 

redovisas i bilagan Fördelning av föreningsbidrag 2019. Förslaget kommenteras 

nedan avseende kvaliteten på årets ansökningar, förbättringar av 

ansökningsförfarandet samt generella förutsättningar för bidrag till Borås Stads 

kulturföreningar.  

Genom att ansvaret för hembygdsföreningarna överförts från Stadsdels-

nämnderna till Kulturnämnden, samt tack vare ett par ytterligare antal 

föreningar tillkommit bland de sökande har antalet ansökningar nästan 

fördubblats från år 2016. Detta innebär en längre handläggningstid samt högre 

arbetsbelastning på de administrativa tjänsterna på Kulturförvaltningen. 

I övrigt har ett par för tidigare år sökande föreningar återkommit, samt ett par 

tidigare sökande föreningar fallit bort för 2019. Nysökande föreningar för 2019 

är: Rångedala Hembygdsförening, Dannike Hembygdsförening och Borås 

Feministiska Förening.   

För 2019 får en del av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av 

ökande kostnader samt väl planerad verksamhet eller särskilda satsningar för 

det kommande året. Dock får de flesta oförändrat bidrag, och några även sänkt 

bidrag, då det inte finns utrymme att fullt stödja föreningarna i deras ökade 

kostnader och planerade utveckling.  

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 behoven hos 
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kulturföreningarna och för den omfattning av kvalitativ verksamhet stadens 

kulturföreningar uppvisar.  

Nämnden kan konstatera att de ekonomiska behoven för, och kvaliteten på, 

verksamheterna är större än budgetens ramar och kommer därför att föreslå en 

flexibel budgetram för 2020, liknande den som redan används för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.  

 

Förändringar i budget för Kulturnämndens årsbidrag 

Kulturnämnden har för 2019 4 957 tkr att fördela i föreningsbidrag. I dessa 

ingår numera också hyresbidrag till Kamratföreningen I15:s vänner, som 

överförts från Fritids- och folkhälsonämnden. Hyresbidraget består under 2019 

av 292 tkr. Kulturnämnden kompenseras för denna kostnad genom 

nämndbidraget med 250 tkr per år. För verksamhetsåret 2019 innebär detta en 

negativ påverkan på budgeten för kulturbidrag, men kompenseras av minskade 

hyresbidragskostnader för andra fastigheter. Positiv förändring i nämnbidraget 

tillsammans med minskade hyreskostnader ger en differens på +42 tkr. Se 

bilaga Fördelning av föreningsbidrag 2019 för nivåer på samtliga hyresbidrag.  

 

Tillgängliggörande och digitalisering  

Under november 2018 infördes E-tjänst för självservice av ansökan om 

Årsbidrag, Projekt-/arrangemangsbidrag samt En snabb slant för 

kulturverksamhet, i enlighet med Borås Stads målsättning att digitalisera 

diarieföring och personuppgiftshantering.  

Implementeringen av ett digitalt verktyg för ansökan stötte på många tekniska 

problem för ansökan om Årsbidrag, men i slutändan kunde 26 av 27 

ansökningar lämnas in digitalt.   

De tekniska problemen minskade tillgängligheten till bidragsansökan i några fall 

snarare än ökade den. Detta första år med E-tjänst får ses som en testomgång, 

och tjänsten utvärderas och justeras i samarbete med Stadskansliet, utveckling 

och kvalitet, inför ansökningsomgången för 2020.  

Ett problem är att många ansökningar inte inlämnats i komplett skick, då detta 

medför en mer omständlig och tidskrävande handläggning. I en relativt stor del 

av ansökningarna besvarades inte heller de frågor som ligger till grund för 

Kulturnämndens bedömning, och det har i vissa fall därför varit svårt att göra 

en rättvis bedömning av verksamheten. Dessutom saknar många av 

ansökningarna de obligatoriska dokument som exempelvis beskrivning av hur 

medlen ska användas för det kommande året (Budget för 2019), 

revisionsberättelse och så vidare.  

För 2018 beslutades ett fortsatt arbete med att informera och förtydliga vilken 

information som bör ingå i ansökan om kulturbidrag, samt att tillgängliggöra 

ansökningsförfarandet genom att inrätta E-tjänst i kombination med tydligare 

information. E-tjänsten har ännu inte utvärderats, men kan till viss del ha 

bidragit till delvis mer utförliga ansökningar genom en mer tydlig layout. 

Däremot utelämnas fortfarande ofta underlag i ansökningar, varför detta bör 
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regleras genom E-tjänstens gränssnitt. Det skall också förtydligas att det 

ankommer på den ansökande föreningen att skicka in fullständiga 

beslutsunderlag för att vara kvalificerad för årsbidrag.  

Under 2019 ska ytterligare arbete läggas på att informera om och tillgängliggöra 

bidragsförfarandet, både inom E-tjänsten samt genom att förtydliga 

informationen om kulturbidrag på Boras.se. För ansökan 2020 kommer 

ofullständiga ansökningar inte att accepteras, vilket också tydligt ska framgå i 

informationen om kulturbidrag.  

 

Kommentarer till fördelningen av årsbidrag 

Äspereds Hembygdsförening, Ljushults Hembygdsförening och Gingri 

Hembygdsförening bedöms bedriva stabil hembygdsfrämjande verksamhet av 

god kvalitet. Dessa föreningar beviljas samma årsbidrag som föregående år,  

5 tkr. 

Följande nysökande föreningar beviljas inte årsbidrag för verksamhetsåret 2019: 

Rångedala Hembygdsförening, Borås Feministiska förening och Dannike 

Hembygdsförening. Med snäva budgetramar är marginalerna små, och dessa 

föreningar klarar inte konkurrensen på grund av ofullständiga eller 

knapphändiga ansökningar. Borås Feministiska förening bedöms ha ambitionen 

att ha en kvalitativ föreningsverksamhet men föreningen är nystartad och har 

ännu inte de underlag som krävs för att beviljas årsbidrag.  

Dessa föreningar uppmanas att istället söka Projekt-/arrangemangsbidrag för 

sina publika arrangemang, samt återkomma med årsbidragsansökan igen nästa 

år.  

 

Albanskt kulturcenter Migjeni 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås Stads kulturliv, inte minst 

med sitt fokus på barnverksamhet samt arbetet med den årliga poesifestivalen 

Sofra Poetike, som 2019 arrangeras i samarbete med Stadsbiblioteket i Borås 

med fokus på internationell lyrik. Då inte hela föreningens verksamhet bedöms 

vara tillgänglig för alla i Borås Stad då den företrädesvis riktar sig till albansk-

talande, samt att föreningens största publika arrangemang är poesifestivalen, 

uppmanas föreningen istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina 

offentliga arrangemang. 

Bstreet 

Föreningen Bstreet är den sökande förening som har tydligast ungdomsfokus 

och som bedöms att ha god kvalitet och en potentiell stödjande funktion för 

resten av Borås kulturliv. Under 2019 behöver föreningens teknik uppdateras 

och föreningen får ett utökat bidrag från 70 tkr (2018) till 80 tkr (2019).  

Borås Orkesterförening 

Borås Orkesterförening möjliggör ett unikt inslag i Borås kulturliv genom att 

tillgängliggöra symfonikonserter för stadens publik. Föreningen har fortsatt 

ansträngd ekonomi och har svårt att upprätthålla verksamhet i den omfattning 

som dess abonnemangsformat utlovar. Föreningen befarar att statliga och 

regionala bidrag kommer att utebli, vilket ytterligare kommer att anstränga 
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ekonomin. Det framgår inte hur föreningens marknadsföringsarbete under 

2018 slagit ut, men föreningen förväntar sig kunna nå en bredare publik att nå i 

kringliggande orter. Föreningen söker ett årsbidrag på 1 200-1 300 tkr för att 

hålla sin budget med 5 - 6 konserter. 2018 höjdes föreningens anslag till 800 tkr 

och sätts till samma nivå för verksamhetsåret 2019.  

Borås Fotoklubb 

Föreningen bedöms ha en stabil verksamhet av god kvalitet, men som främst 

vänder sig till föreningens egna medlemmar. Föreningens ansökan prioriteras 

därför inte för 2019 utan får ett minskat bidrag från 40 tkr (2018) till 20 tkr 

(2019).  

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 

Föreningen bedöms hålla en stabil och kvalitativ verksamhet samt arbetar med 

god medvetenhet om målgruppsarbete både för utställare och för besökare. 

Föreningen beviljas samma bidrag som föregående år, 40 tkr.  

Bredareds Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva kvalitativ hembygdsverksamhet och publik 

verksamhet med bred målgrupp, bland annat genom att förvalta museet Unos 

Djur. Ekonomin är ansträngd, delvis på grund av minskande bussturism, och 

beslutas få ett utökat bidrag från 15 tkr (2018) till 20 tkr (2019). 

Borås Släktforskare 

Föreningen bedöms ha en välbesökt och växande verksamhet som involverar 

både föreningsmedlemmar och övriga intresserade. Under 2019 arrangerar 

föreningen även det nationella arrangemanget Släktforskardagarna i samarbete 

med Sveriges Släktforskarförbund. För detta beviljas föreningen ett tillfälligt 

utökat bidrag från 20 tkr (2018) till 60 tkr (2019).  

Club Jazz in Time 

Föreningen bedöms vara ett viktigt inslag i Borås kulturliv som bland annat 

möjliggör scentillfällen för unga musiker. Föreningen minskade sin verksamhet 

under 2014, men arbetar nu för att öka verksamheten till tidigare nivå. 

Föreningen får ett ökat bidrag från 35 tkr (2018) till 40 tkr (2019).   

De Sju Häradernas kulturhistoriska förening 

Föreningen bedöms göra en viktig kulturhistorisk gärning i nära samarbete med 

Borås Museum. Föreningen önskar utveckla delaktigheten hos sina medlemmar 

genom fadderverksamhet för byggnaderna och beviljas ett ökat bidrag från  

70 tkr (2018) till 80 tkr (2019).  

 

Fristads Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva en omfattande hembygdsverksamhet i olika former 

med fokus på sociala sammankomster. Föreningens Föreningen beviljas ett 

bibehållet bidrag från föregående år på 6 tkr.  

 

Fristads orkesterförening 

Föreningens verksamhet bedöms vara av stabil och god kvalitet, och består 
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bland annat av uppsökande konserter på äldreboenden. Föreningen beviljas ett 

bibehållet bidrag från föregående år på 8 tkr. 

 

Hembygdsföreningen Westergyllen 

Föreningens bedriver hembygdsverksamhet som bedöms främst kretsa kring 

det årliga stora midsommarfirandet i Ramnaparken. Arrangemanget lockar 

många besökare och bedöms främja breda samarbeten i Borås Stad. Föreningen 

beviljas ett årsbidrag på 15 tkr. 

 

Hedareds byalag 

Föreningen anordnar vandringar och kulturaktiviteter samt har ansvaret för 

flera kulturminnen/byggnader. Föreningen riktar sig särskilt till nyinflyttade och 

yngre generationer samt bedöms främja samarbeten i Hedared. Föreningen 

beviljas ett ökat bidrag från 7 tkr (2018) till 8 tkr (2019) 

 

Hemgården  

Föreningen Hemgården bedöms vara ett högst betydande inslag i Borås Stads 

kulturliv. Föreningen tillhandahåller en bred flora av aktiviteter under samma 

tak, men ingår även i, och möjliggör, breda samarbeten inom Borås Stads 

kulturliv. Ekonomin är ansträngd då stöd från Arbetsförmedlingen minskat 

årligen. Flera tjänster drogs in under 2017 och även så under 2018 för att hålla 

budget. Ambitionen hos föreningen är att ändå bibehålla omfattningen på de 

publika arrangemangen. Föreningen är i behov av ökat ekonomiskt stöd och 

ansöker om 1 125 tkr. Föreningens anslag utökades till 900 tkr 2018 och 

bibehålls till denna nivå 2019. 

 

Jazz och Bluesföreningen Cookin´ 

Föreningen har en stabil och välbesökt verksamhet av hög kvalitet och har en 

uttalad målsättning att nå en bred publik, särskilt unga under 25 år. 

Verksamhetskostnaderna ökar och föreningen får ett ökat stöd från 65 tkr 

(2018) till 70 tkr (2019).  

  

Kammarmusiken i Borås 

Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett viktigt inslag av hög kvalitet i Borås 

kulturliv. Föreningen bedöms utveckla sitt arbete kontinuerligt, bland annat 

genom nya samarbeten och programläggning. Föreningen fick ett utökat bidrag 

på 70 tkr 2018 och beviljas samma summa för 2019. 

 

Ny Musik 

Föreningen bedöms vara ett unikt inslag som tillgängliggör ett smalt program av 

hög kvalitet i stadens kulturliv. Föreningen beviljas ett utökat bidrag från 70 tkr 

(2018) till 75 tkr (2019). 

 

Nära ideell förening 

Föreningen startades 2016 och bedöms ha en publik verksamhet av god kvalitet 

med fokus på social hållbarhet. Föreningens arbete främjar därtill breda 
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samarbeten inom Borås Stad samt har inneburit en tillgänglig scen för andra 

arrangörer samt nya artister. Verksamheten har företrädesvis skapats i nära 

samarbete med Café Nära, men även tillsammans med enskilda aktörer och 

studieförbund. Då caféet stängdes under andra halvan av 2018 har frekvensen 

på föreningens verksamhet minskat drastiskt. Även om verksamheten bedöms 

ha en stor betydelse för Borås kulturliv uppmanas föreningen istället att söka 

Projekt-/arrangemangsbidrag tills dess att verksamheten åter stabiliserats. 

Föreningen bidrag minskas från 40 tkr (2018) till 0 kr (2019). 

 

Kinnarumma Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet samt har hand om 

boulebanor och studiecirklar. Föreningen vänder sig till skolbarn och 

barnfamiljer och beviljas samma bidrag som föregående år, 7 tkr.  

 

Toarps Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsverksamhet genom att exempelvis förvalta 

flertalet byggnader och genomföra torpvandringar. Föreningen bedöms ha en 

omfattande verksamhet och beviljas samma bidrag som föregående år, 7 tkr. 

 

Ålgården 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås kultur- och konstliv. 

Föreningen, som även har ett regionalt uppdrag, tillgänglig verkstäder och 

utställningslokaler för konstnärer och arrangörer samt bedriver residens-

verksamhet. Utöver detta bedöms föreningen även ha en betydande publik 

verksamhet. Föreningen beviljas samma bidrag som föregående år, 430 tkr. 

 

Övrigt 

Tidigare har Kulturnämnden beviljat föreningen Rockborgen 

verksamhetsmedel. 125 tkr kommer att avsättas i internbudget 2019, i 

verksamheten Publika möten, för uppdraget Musikutredning samt för att stötta 

musikprojekt inom populärmusikområdet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökningar om Årsbidrag 2019 

2. Kulturnämndens regler för kulturbidrag   

3. Fördelning av föreningsbidrag 2019                                                             

Beslutet expedieras till 

1. Kulturföreningar 

2. Kulturkontoret 
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Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



Föreningsbidrag 2019 Kulturförvaltningen
Verksamhet 48800 (tkr)

Akt. 2017 2018 2019
7141 Årsbidrag Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut

Albansk kulturcenter Migjeni 43 0 0 100 0
Bredareds hembygdsförening 32 15 15 40 20
Borås Fotoklubb 50 40 40 60 40 40 60 20
Borås och Sjuhäradsbygd konstför. 80 40 40 80 40 40 40 40
Borås Orkesterförening 750 725 725 1 275 800 800 1 300 800
Borås Släktforskare 50 20 20 50 20 20 80 60
Bstreet 130 55 55 130 70 70 130 80

Club Jazz Intime 70 30 30 70 35 35 70 40
De Sju häradernas k-historiska fören. 150 60 60 393 70 70 445 80
Fristads hembygdsförening 10 6 6 15 6
Fristads orkesterförening 8 8 8 10 8
Gingri hembygdsförening 45 5 5 5 5
Hedareds byalag 8 7 7 10 8
Hembygdsföreningen Westergyllen 106 5 5 0 0 0 40 15
Hemgården verksamhetsbidrag 1 989 837 837 1 413 900 900 1 125 900

Jazz och Bluesföreningen Cookin´ 70 60 60 70 65 65 70 70
Kammarmusiken i Borås 70 60 60 70 70 70 75 70
Kinnarumma hembygdsförening 10 7 7 10 7
Ljushults hembygdsförening 5 5 5 7 5

Ny Musik 70 60 60 75 70 70 75 75
Nära idéell förening 240 40 40 60 0
Toarps hembygdsförening 20 7 7 20 7
Äspereds hembygdsförening 15 5 5 20 5
Ålgården 430 430 430 430 430 430 450 430

Nya sökande 

Rångedala Hembygdsförening 10 0
Dannike Hembygdsförening 10 0
Borås Feministiska Förening - BFF 45 0

7143

7144 Åhaga 500 500 500 500 500 500 500 500
7119 Kulturstipendier 45 45 45 45 45 45 45 45
7118 En snabb slant 50 50 60 60 60 60 60 60

Hyra regementet 230 230 230 293 293
Flaménska gården hyra från LFF 40 40 40 40 40 40 70 70
Hemgården hyra från LFF 446 446 454 454 454 376 376
Fastigheten Solbacken 324 324 324 330 330 330 302 302
Biblioteksmuseet 288 288 288 293 293 293 299 299
Projekt-/Arrangemangsbidrag 280 359 349 280 240 240 280 263
Summa bidrag 5 542 4 474 4 474 6 709 4 892 4 892 6 406 4 958
Nämndbidrag 4 674 4 674 4 674 4 924 4 924 4 924 4 957 4 957
Differens -1 448 0



Regler för bidrag till kulturverksamhet 
Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska 
vara tillgängliga, ha ett brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i 
tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025. 

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är: 

 Årsbidrag 
 Arrangemangs- /projektbidrag 
 En snabb slant 
 Kulturstipendier 

Kulturnämnden vill med sina bidrag: främja allas möjligheter till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt: 

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år 
2) främja integration och samverkan 
3) beakta tillgänglighetsperspektiv 
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

Kulturnämnden vill med sitt stipendium: ge möjlighet till vidareutbildning och fria 
studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.  

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till 

 partipolitisk verksamhet 
 andra kommunala förvaltningar 
 ekonomiska föreningar 
 elevorganisationer 
 fackförbund 
 föräldraföreningar 
 hyresgästföreningar 
 villaföreningar 
 verksamhet som inte är offentlig 
 välgörenhet 
 försäljning av mat och dryck 

Allmänna regler för föreningslivet 
För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. 
Föreningen ska: 

 vara registrerad i Borås Stad 
 bedriva ideell kulturverksamhet 
 vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 
 låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 
 ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör 

och sekreterare 
 hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns 
 ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
 verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga 

https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/arsbidrag.4.3cc917c815870110c12a1bda.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/projektocharrangemangsbidrag.4.3cc917c815870110c12a1d87.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/ensnabbslantkulturbidragforunga.4.3cc917c815870110c12a1bf7.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/kulturstipendium.4.3cc917c815870110c12a1d66.html


Regler för privatpersoner 
En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag kan även sökas av enskilda 
personer. För enskilda personer gäller att de ska vara skrivna i Borås Stad för att 
kunna ansöka om bidrag. 

Se respektive bidragsform för övriga regler. 

  

Årsbidrag 
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet 
ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala 
kulturutbudet i Borås Stad. 

Nytt för 2018 är att att ansökan sker via E-tjänst. För att ansöka loggar den i 
föreningen som ansvarar för ansökan in med sin E-legitimation och skickar in 
ansökan för föreningens räkning. Länk till E-tjänsten finner du nedan under rubriken 
Självservice. 

Ansökan för verksamhetsåret 2019 ska vara Kulturnämnden tillhanda senast den 30 
november 2018. 

 Allmänna regler för föreningslivet 
För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. 
Föreningen ska: 

 vara registrerad i Borås Stad 
 bedriva ideell kulturverksamhet 
 vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 
 låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 
 ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, 

kassör och sekreterare 
 hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse 
godkänns 

 ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
 verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga 

Föreningsuppgifter 
Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar 
av gällande stadgar till Kulturkontoret. 
Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga 
handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, 
verksamhet och skötsel. 

Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller 
några av kriterierna nedan: 

 är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling 



 utgår från fokus på barn och unga 
 eftersträvar att nå nya målgrupper 
 utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse 
 verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, 

förståelse och tolerans 
 främjar breda samarbeten inom kulturen 
 stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte 
 är öppet för allmänheten 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om 
ekonomiskt stöd. Det som värderas är: 

 kvalitet 
 målgruppsarbete 
 publik räckvidd 
 delaktighet 
 tillgänglighet 
 jämställdhet 
 mångfald 
 ekonomi och andra resurser 

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras 
inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad 
respektive bedömningsgrund omfattar: 

 Kvalitet: Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka 
kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i 
genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms. 

 Målgruppsarbete & publik räckvidd: Här bedöms vilka publikgrupper som 
verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här 
bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal 
publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har 
möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan 
bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk 
spridning. 

 Delaktighet: Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och 
lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, 
referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (hemsida med 
mera). 

 Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Här bedöms hur sökanden arbetar 
och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland 
annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya 
målgrupper eftersträvas. 

 Ekonomi och andra resurser: Här bedöms i vilken utsträckning de samlade 
resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som 
sökanden har med verksamheten. 

  



Kravnivåer 
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att 
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl 
kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet. 

Formella kriterier för årsbidrag 

 Ansökan görs via E-tjänst som finns på Borås Stads hemsida. 
 Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi 
 Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen 

omedelbart meddelas 
 Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas 
 Lagar och förordningar ska följas 
 I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder 

verksamheten  

Ansökan 
Ansökan lämnas via E-tjänst. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 
november året innan ansökan avser. Till ansökan bifogas Revisionsberättelse, 
Årsberättelse samt Ekonomisk sammanställning från föregående år. 

Beslut 
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag 
ut. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-28 
Instans 

Kulturnämnden 
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.               

       

Ärendet i sin helhet 

 Borgstena Hembygdsförening erhöll förra året, 2018, årsbidrag, men söker för 

2019 ett projekt-/arrangemangsbidrag för 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. 

Föreningen ansöker om 60 tkr för att producera boken och tilldelas 10 tkr i 

projekt-/arrangemangsbidrag från Kulturnämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag, 2018-11-27 

Beslutet expedieras till 

1. Föreningen Borgstenas Framtid 

2. Kulturkontoret 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 











Ansökningar, Projekt-/Arrangemangsbidrag 2018

Sökt Beslut Beslut KN Delagation Beslut Red.

Inkom Arrangör Projekt Tidpunkt belopp förslag datum vecka Red Utbet

2017 Inspirakören Anna-Lottas jul 2017-12-09 15600 15600 15600 X 2017-06-30 v.2 2018 2018-01-19 2018-02-26

2018-01-03 Galleri SM Art Det klämmer det skaver 2018-07-07 5000 0 0 X 2018-01-09

2018-02-05 Albansk Kulturcenter Migjeni Poesi Festival 2018-03-31 14450 12000 12000 X 2018-02-13 v 19 2018-04-12 2018-04-20

2018-03-01 Borås Finska Förening Borås Accordeon Day 2018-04-07 9000 0 0 X 2018-03-05

2018-03-13 Meeting Plays Tjejer Bufflar - En muralmålning 2018-06-00 30000 0 0 X 2018-04-24

2018-03-13 EFS Missionsförening Midsommarfestival för alla 2018-06-22 60000 60000 60000 X 2018-04-24 v 31 2018-09-18 2018-10-12

2018-03-19 Privatperson Dansens dag 29 april 2018-04-29 2183 1000 1000 X 2018-03-27 v 23 2018-05-02 2018-05-04

2018-03-20 Inspirakören N/A 7 maj-20 juni 10000 10000 0 X 2018-03-27 v 31 ej red ej utb

2018-04-05 Privatperson Latinsk vår 17-20 maj 14000 12000 12000 X 2018-03-27 v 26 2018-06-05 2018-06-13

2018-04-30 Kulturföreningen Tåget Sommarspel 2018 30 juni-15 juli 50000 50000 50000 X 2018-05-15 v 34 2018-07-19 2018-07-19

2018-05-11 Hembygdsföreningen Westergyllen Midsommarfirande 2018-06-22 40000 15000 10000 X 2018-06-11 v.31 2018-11-20 2018-11-28

2018-05-16 Orion Morgondagens Gryning 2018-09-05 25000 0 0 X 2018-06-11

2018-05-21 Kurdiska Kultur och mediaföreningen Chra gruppKurdisk filmfestival 2018-09-07/09 33000 0 0 X Återtagen

2018-05-21 Borås feministiska förening Föreläsningsserie Hösten 2018 71000 5000 0 X 2018-08-27 NA ej red ej utb

2018-06-05 Sydvästsomaliska föreningen Språkkonferens 2018-07-28 -29 25270 10000 0 X 2018-08-27 v.36 2018-09-07 ej utb

2018-06-05 Borås Spelmanslag Spelmansstämma 2018-08-25 10000 7000 7000 X 2018-09-20 v.40 2018-09-03 2018-09-10

2018-06-07 Föreningen Konstliv Sjuhärad Konstrundan 5-7 oktober 20000 15000 15000 X 2018-10-17 v.46 2018-11-16 2018-11-16

2018-06-13 Privatperson Kulturfest 2018-07-28 20000 10000 10000 X 2018-07-18 v.36 2018-08-14 2018-09-18

2018-06-21 Peace Row Swedish African Gospel Music Concert 2018-11-10 68000 10000 10000 X 2018-08-27 v. 51 2018-12-03 2018-12-04

2018-07-18 Kurdiska Kultur och mediaföreningen Chra gruppKurdisk filmfestival 2018-09-07/09 20000 9000 9000 X 2018-07-18 v.42 2018-11-26 2018-12-03

2018-09-04 Borås Spelmanslag Nyckelharpa och Harp-konsert 2018-11-23 10000 7000 7000 X 2018-09-20 v.53 2018-12-11 2018-12-13

2018-10-04 Balans Borås/Sjuhärad Teatral musikföreläsning 2018-02-05 6000 6000 5000 X 2018-10-04 v.12

2018-10-04 Kulturföreningen Människo-omsorgen "Omvända perspektiv" 2018-11-18, 24, 25 10000 6000 6000 X 2018-10-23 v.2 2019

2018-11-27 Hembygdsföreningen Borgstenas framtid Bok om Borgstena vår 2019 60000 X

Utbetalning 2019 SUMMA SÖKTA BELOPP 628503

SUMMA FÖRSLAG 260600

SUMMA BEVILJAT 229600

240000

10400

BUDGET

ÅTERSTÅR



Ansökningar, En snabb slant 2018

Sökt Beslut Beslut Red.

Inkom Person / Förening Projekt Tidpunkt belopp datum vecka Red Utbet

2018-01-12 Privatperson Utställning Brygghuset, Soupy Saturday 20180203 6 000 2 000 2018-01-29 v 11 X 2018-01-29

2018-01-26 Privatperson LBS LAN 20180209-11 2 300 2 000 2018-02-02 v 12 X 2018-02-05

2018-01-30 Privatperson Workshop om Palestinsk afro dance 20180424-25 3 000 3 000 2018-01-31 v 23 X 2018-02-05

2018-03-28 Privatperson Albansk discokväll 2018-03-31 7 000 0 2018-04-18

2018-04-17 Privatperson Soupy Saturday och Brygghuset 5 år 2018-04-28 5 000 4 500 2018-04-23 v 23 X 2018-04-23

2018-04-17 Privatperson GAP Respawn 2018 2018-05-11-13 5 000 0

2018-05-07 Privatperson The Birthday Prel juni 2018 7 000 7 000 2018-05-08 2018-05-08

2018-05-15 Privatperson Förra Sommaren 2018-05-11 7 000 5 000 2018-05-24 v 25 X 2018-05-28

2018-05-22 Privatperson Min Berättelse 2018-10-20 7 000 7 000 2018-10-04 v 48 2018-10-04

2018-06-01 Privatperson TV-program Christian och Mimmi 2018-05-31 7 000 2 000 2018-06-13 v 30 X 2018-06-13

2018-07-02 Privatperson Master Mode Design - Examenskollektion Läsåret 18/19 7 000 0 2018-07-11

2018-07-10 Privatperson Wet Wednesday 2018-08-22 7 000 0 2018-07-11 v 40 2018-07-11

2018-08-28 Privatperson Musical Journey vol 2 2018-10-18 6 000 6 000 2018-09-10 v 48 X 2018-09-10

2018-10-31 Privatperson New Generation Rap Song 2018-11-20 5 000 4 000 2018-11-13 v 1 2019 2018-11-13

2018-11-05 Privatperson Snö 2018-12-14 3 027 3 000 2018-11-07 v 4 2019 2018-11-13

2018-11-06 Privatperson Examensprojekt - Kollektionsarbete VT 2019 7 000 0 2018-11-09

2018-11-07 Privatperson A la London 2108-12-08 4 000 2 000 2018-11-09 v 3 2019 2018-11-13

2018-11-08 Privatperson Apati Vår 2019 7 000 5 000 2018-11-09 2018-11-13

2018-11-25 Privatperson Still There, in Murmur Jan 2019 7 000 5 000 2018-11-27 v 11 2018-11-27

2018-12-06 Privatperson Bergränsade rörelser Maj 2019 7 000 0 2018-12-10

2018-12-19 Privatperson Halib Hackers Spelevent 2018-01-03 2 500

SUMMA BEVILJAT 57 500

BUDGET 60 000

ÅTERSTÅR 2 500
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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 

värde har tagits tillvara genom rivningsförbud samt skydds- och 

varsamhetsbestämmelser vilka bedöms som rimliga. Byggrätterna för 

nybyggnation bedöms kunna bli bra komplement till platsen.  

               

Ärendet i sin helhet 

Med förslaget till detaljplan möjliggörs omvandling av befintliga industrilokaler 

till bostads- och centrumändamål, samt nya byggrätter söder respektive norr om 

befintliga byggnader. Avsikten är att bland annat tillskapa ca 100 student-

bostäder i Glesvingen 17, samt ett mindre antal bostäder i Glesvingen 12. 

Abecita Konstmuseum kan enligt planbestämmelserna finnas kvar samtidigt 

som ytterligare offentlig verksamhet möjliggörs.  

Befintliga byggnader är upptagna i Kulturmiljöprogrammet och utgör särskilt 

välbevarade representanter för en oerhört viktig del av Borås historia, nämligen 

konfektionsindustrins guldålder. Byggnaderna har därför belagts med 

rivningsförbud i detaljplaneförslaget. Varsamhets- och skyddsbestämmelser 

finns också, vilka innebär att befintliga gula tegelfasader ska bevaras, att 

utvändig tilläggsisolering inte är tillåten, samt att fönstersnickerier ska utformas 

likt de ursprungliga. Dessa planbestämmelser bedöms som rimliga utifrån 

byggnadernas kulturhistoriska värde.  

De nya byggrätterna söder respektive norr om befintlig bebyggelse bedöms 

kunna bli ett bra komplement på platsen. De tillåts få samma höjd som de 

befintliga husen. I bygglovsskedet är det viktigt med omsorg om gestaltningen, 

särskilt då platsen och närområdet idag bygger på industrins, handelns och 

bilarnas behov snarare än människors vilja att vistas på platsen. När ett 
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industriområde omvandlas från sitt ursprungliga ändamål till bostäder och 

blandad funktion är det viktigt att det industriella arvet finns med som en tydlig 

utgångspunkt och karaktärsgivare, men även att området mjukas upp och blir 

mer människovänligt, exempelvis genom medveten arkitektonisk gestaltning i 

de byggnader som läggs till och genom att tillföra grönska, bättre belysning etc.  

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd över detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 och 

Glesvingen 17 med flera, Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se, diarienummer  

BN 2015-932 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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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 i en sådan 

organisation. 
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Ärendet i sin helhet 

Utbyggnadsstrategi 

Utbyggnadsstrategin har tagits fram för att förtydliga intentionerna i 

Översiktsplanen kring hur det stora behovet av bostäder i centrala lägen i Borås 

ska kunna täckas. Utbyggnadsstrategin innebär en kraftsamling för planering 

och byggande i centrumnära lägen under de kommande 10-15 åren. Hälften av 

kommunens beräknade bostadsbehov möjliggörs här, vilket motsvarar ca  

7 000-8 000 bostäder.  

 

Utbyggnadspotential ur kulturmiljöhänseende  

Under framtagandet av den nya Översiktsplanen efterfrågade Kulturnämnden 

just en utbyggnadsstrategi för centrumnära byggande utifrån det stora antal 

bostäder som ska tillkomma enligt ambitionerna i Vision 2025 och det är 

mycket positivt att en sådan nu tagits fram. De 7 000-8 000 bostäder som 

möjliggörs i och med förslaget till Utbyggnadsstrategi är tänkta att i första hand 

byggas i stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och längs de utpekade så kallade 

urbana stråken. Bland dessa är utbyggnadspotentialen ur kulturmiljöhänseende 

särskilt stor i Knalleland och Gässlösa, då större volymer och höjder har bättre 

förutsättningar att kunna accepteras i dessa områden, medan stadskärnan och 

delar av de urbana stråken är betydligt mer känsliga för nybyggnad i stor skala. 

Självklart kan förtätning och utbyggnad ske även där, men med större 

känslighet och medvetenhet kring påverkan på befintliga värden. Stadskärnan 

med rutnätsplanen är utpekad i Borås Stads Kulturmiljöprogram, där det bland 

annat framgår att hänsyn ska tas till stadsbilden. Det är avgörande för en god 

stadsutveckling att utbyggnaden sker på ett väl avvägt sätt som kompletterar 

och förbättrar samtidigt som stadens karaktär och särart bibehålls.  

 

Befintlig bebyggelse i kombination med nybyggnation 

Att nyexploatering ska förhålla sig till Borås Stads Kulturmiljöprogram måste 

framgå i skrivningen. Utbyggnadsstrategin saknar även skrivningar om den 

befintliga bebyggelsens allmänna betydelse för stadsutvecklingen, dels som 

materiell resurs och dels som en tillgång som bidrar till historisk förankring och 

präglar platsens identitet och attraktivitet. Precis som det står i Översiktsplanen 

på sid 53 och 54 är det den befintliga bebyggelsen som gör Borås till just Borås 

och att det är det redan byggda som tillsammans med det nya skapar den 

framtida staden. Det bör också förtydligas i Utbyggnadsstrategin att nytillskott 

ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet och vara robust, användbar och väl 

gestaltad (ÖP sid 53). Konst och kultur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen 

för att skapa attraktivitet och mötesplatser.  

 

Eventuellt behov av Antikvarisk förundersökning 

Under rubriken ”Programstudier på områdesnivå” på sid 11 bör antikvariska 

förundersökningar läggas till bland de behov av utredningar som kan komma 

att behöva göras inför exploatering.  
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Det textilindustriella kulturarvet 

I Utbyggnadsstrategin så väl som i Översiktsplanen framgår det att det finns en 

stor medvetenhet kring vikten av det textila arvet och industrimiljöernas 

betydelse för Borås särprägel, vilket är mycket positivt. Dessa miljöer har stor 

potential att återbrukas, bevaras, användas och utvecklas som en viktig del av 

den framtida staden, där väl avvägda projekt kan få tydlig historisk förankring 

och samtidigt blicka framåt.  

 

Dialogprocesser 

Intentionen att via dialogprocesser och delaktighetsprojekt involvera boråsarna 

i stadsutvecklingen är mycket bra och en förutsättning för positiv 

samhällsutveckling. Kommun, civilsamhälle, näringsliv och fastighetsägare har 

mycket att vinna på att tillsammans forma den framtida staden.  

 

Kompetens för ny organisation 

I det fortsatta arbetet ska en ny organisation formas under 2019 för att driva 

stadsutvecklingsprocesser enligt Utbyggnadsstrategin. Det är viktigt att såväl 

antikvarisk kompetens samt kulturkompetens i vidare mening ingår i en sådan 

organisation. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, diarienummer 2018-00821 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:ks.diarium@boras.se
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Sammanfattning

Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens 
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och 
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggandsstrategin riktar sig till alla som vill vara 
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss 
att uppnå Vision 2025.

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling 
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel, 
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och akti-
viteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet 
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byg-
gande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen 
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.  

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 
genomföra projekt i de utpekade områdena. 
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Översiktsplan för Borås

Avgränsning och förutsättningar

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk 
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnads-
ordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en 
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt över-
siktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår 
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan; 
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken. 

Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt över-
siktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större 
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin. 
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste 
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid. 

Strategin ska följas upp löpande och hållas aktuell i takt med tidens och 
omvärldens förändringar. Den är ett levande dokument som ger utrymme för 
omprioriteringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att suc-
cessivt flytta utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad 
markanvändning gentemot översiktsplanen.

 

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområ-
den kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var 
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer 
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om 
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan 
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och 
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja 
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i 
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker 
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktua-
lisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Syfte
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk

Knalleland
Knalleland är idag ett handelsområde 
där ett förtätningarbete pågår med fokus 
på omvandlig till blandstad. Området 
bedöms rymma många nya bostäder 
och stadsdelen kan bli en del av centrala 
staden. 

Getängen
På Getängen finns idag olika typer av 
verksamheter och aktiva tekniska anlägg-
ningar med skyddsavstånd som hindrar 
annan användning i området. Området 
kan på längre sikt omvandlas till blandad 
stadsbebyggelse, i takt med att de teknis-
ka anläggningarna avvecklas.  

Gässlösa
På Gässlösa finns idag tekniska anlägg-
ningar och industri som på sikt kan om-
vandlas till blandstad. Området bedöms 
kunna planeras och genomföras under 
den närmaste tioårsperioden.

Regementet
Regementet har under senare år utveck-
lats etappvis som en ny stadsdel för 
framförallt bostäder. Planläggning för 
återstående etapper pågår. 

Stadskärnan
I stadskärnan pågår ett flertal förtänings-
projekt, som ger mer liv till stadskärnan. 
Det finns goda möjligheter att förtäta de 
centrala delarna av Borås och skapa en 
mer livskraftig stadskärna med fler boen-
de och stort utbud av urbana kvaliteter.  

Hestra
Planering för utveckling av området pågår 
och byggnation för nya bostäder har börjat 
genomföras på delar av området.   

Urbana stråk
I de urbana stråken ska ny bebyggel-
se särskilt främjas. Stråken ska binda 
samman centrala staden med övriga 
stadsdelar och möjliggöra en koncentre-
rad stadsutveckling och hållbara resor. 
Genom omvandling av vägar till stads-
gator med tät bebyggelse och blandade 
funktioner kan innerstadskvaliteter spri-
das. Utbyggnadsstrategin fokuserar på de 
centrala urbana stråken, (röda pilar) som 
ligger närmast stadskärnan. Mark- och vattenanvändningskarta

från översiktsplanen
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Översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i ut-
byggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa 
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översikts-
planens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och 
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bo-
städer, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. 
  

Styrkan kommer inifrån

Genom att staden växer inifrån och ut 
kan mark och infrastruktur utnyttjas 
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och 
nya områden integreras i den redan 
byggda miljön.

Koncentrerat och 
sammanbundet

Täthet och variation i bebyggels-
en skapar attraktiva gaturum samt 
utvecklar stråkens stadsmässighet. Be-
byggelsen koncentreras utmed stråk, 
runt hållplatslägen och stadsdelstorg, 
som ger tillgänglighet och närhet till 
vardagens funktioner.  

Tätt och mixat

I staden blandas bostäder, handel, 
samhällsservice, parker, mötesplatser, 
kontor och andra icke-störande verk-
samheter, som skapar liv och rörelse 
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss, 
cykel och gång

Kollektivtrafiken utvecklas i takt med 
att ny bebyggelse tillkommer, som 
bidrar till ett effektivare och robustare 
nät. Gång- och cykelnätet binder sam-
man i staden som främjar vardagsmo-
tion och hälsosamma livsmiljöer.

Viskan och textilen 
synliggörs i staden

Viskan är ryggraden för stadens 
utveckling. I den täta stadsmiljön in-
tegreras det textila arvet för att stärka 
Borås identitet som textilstad. 
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Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035

Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlö-
sa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut  
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät 
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker 
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse 
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan 
människor.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till 
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland 
och Gässlösa utnyttjas. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar 
med mindre bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller 
exploatering av lucktomter. I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvä-
gen samt östra delen av Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering 
som ger mer blandstad. Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet 
bedöms kunna rymma många nya bostäder. Där handlar det både om kom-
pletteringar utmed stråket och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avlopps-
reningsverket är avvecklat.  

Stråk och områden bildar helheten

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnads-
resurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och 
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För 
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar 
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyg-
gelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av 
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv. 

Ökat underlag för Götalandsbanan

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan 
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed 
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsför-
bindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men 
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt 
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sveri-
geförhandlingen. 
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Service för enkelt vardagsliv

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala 
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs 
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på plane-
ring, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden 
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya 
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, 
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det be-
hov som uppstår när innerstaden växer.

Det textila arvet lever vidare 

Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed 
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kun-
skapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och 
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser 
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher. 
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska utnyttjas för nya arbetsplatser och 
inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder och 
arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och skapar 
underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverksamhe-
ter. 

Viskan är ryggraden

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Utmed Viskan 
skapas nya offentliga platser, där människor möts och där det finns 
möjlighet till aktiviteter. Staden har höga natur- och rekreationskvaliteter ge-
nom att gröna platser bevaras, utvecklas och skapas. Precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna ett sammanhängande parkstråk 
genom innerstaden. Viskan och parkerna blir hela stadens sociala 
mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas.
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Utbyggnadsstrategins effekter

Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från  Borås Vision  
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har om-
råden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbygg-
nadsstrategins bedömningar och prioriteringar. 

Utveckla mellanrummen och 
binda samman staden inifrån och ut

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut. 
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman 
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet 
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid 
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner, 
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydli-
gare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla 
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer 
sammanhållen struktur när staden växer. 

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan 
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig 
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en min-
dre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer 
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en 
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljö-
er, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden 
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera.  Den 
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik. 

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna 
runt Viskanstråket 

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av 
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som 
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upp-
levelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med 
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses 
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk, 
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter eftersträvas kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande stråk när stadens 
nya blandstad växer från norr till söder. 

Starkare näringsliv med textil och handel 

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna 
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av 
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens 
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att 
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet 
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla 
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensi-
va arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler 
timmar på dygnet. 
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Genomförande och fortsatt arbete 

Programstudier på områdesnivå

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta 
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan 
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer 
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver 
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid. 
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av 
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden 
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och de-
taljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta 
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturpla-
ner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är nor-
malt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver 
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Rådighet över marken

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen. 
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möj-
ligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden, 
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som mar-
kägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen 
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav 
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov. 
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för 
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig 
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av 
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med 
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hante-
ring av markärenden

Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera 
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden. 
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter 
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som 
håller fast vid strategin över tid. 
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruk-
tur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna 
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer 
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och 
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel. 

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer 
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man 
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under 
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan för-
valtningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom 
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra 
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan 
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur för-
utsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna 
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer. 
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspek-
tiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre 
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så 
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden 
identifiera viktig information. 

Dialog

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna 
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid, 
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framti-
den. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas 
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och 
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås. 

Fortsatt arbete

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt 
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som 
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Bor-
ås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från 
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges 
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisa-
tionen ska formas under 2019.



13

Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av Borås 
och fungerar som stöd i fortsatt arbete är det nödvändigt med en metod för 
uppföljning. Syftet är att dels att följa upp hur väl pågående stadsbyggnads- 
och stadsutvecklingsarbete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid 
behov justera prioriteringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma 
huruvida överstiksplanen och utbyggnadsstrategin är aktuell. Nya frågor väcks 
och förutsättningar förändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinu-
erlig översiktsplanering. Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet 
ansvarar för uppföljningsarbetet som sker årligen. Följande rubriker är exem-
pel på vad som kan följas upp utifrån utbyggnadsstrategin. 

     
• Antagna detaljplaner (lokalisering)
• Färdigställda bostäder i områden och stråk
• Kommunal service
• Parker och grönt
•	 Trafik	–	trafikåtgärder
• Strategiska markförvärv

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver plane-
ringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer. 

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och 
teknisk försörjning

Arbetsplatser
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Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan 

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. 
Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. 
Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att 
möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i 
attraktiva lägen. 
 
Översiktsplan för Borås pekar ut ett antal områden i staden som kan rymma 

många nya bostäder och samtidigt integreras i den centrala stadsmiljön. Här 

finns potential till spridning av innerstadens kvaliteter som arbetsplatser, 

handel, kultur och nöjen. Förutsättningarna är särskilt goda i de områden och 

stråk som ligger utmed Viskan. Stadsutveckling kräver helhetstänk, där stråk 

och områden binder samman stadsdelar och mellanrummen i staden utnyttjas 

bättre. Det krävs också att alla aktörer som medverkar i stadsutvecklingen delar 

en gemensam målbild av vilka steg som ska tas och när.  

 

Det finns därför ett behov av att precisera en utbyggnadsordning för 

översiktsplanens utvecklingsområden. Syftet med utbyggnadsstrategin är att 

tydliggöra var och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var 

det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en 

långsiktig vilja om hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya 

behov uppstår kan kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt 

som ekonomi och resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar 

kommunens vilja till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer 

möjlighet att fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. 

Utbyggnadsstrategin föreslås ses över årligen, för att följa upp hur utvecklingen 

följer uppsatta mål och visioner, samt för att skapa utrymme för 

riktningsförändringar ifall omvärldsförutsättningarna förändras. Det underlättar 

aktualisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.  

 

Utbyggnadsstrategin skickas nu på remiss för att få in synpunkter från 

kommunala och privata samhällsbyggnadsaktörer. Därefter ses dokumentet 

över inför fastställandet.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Remissinstanser 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Tekniska nämnden 

3. Miljö- & konsumentnämnden 

4. Fritids- & folkhälsonämnden 

5. Lokalförsörjningsnämnden 

6. Förskolenämnden 

7. Grundskolenämnden 

8. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

9. Vård- & äldrenämnden 

10. Arbetslivsnämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Kulturnämnden 

13. AB Bostäder 

14. Borås Energi- & Miljö 

15. Borås Elnät 

16. Fastighetsägarna 

17. Borås näringsliv 

18. Centrumfastigheter i Borås 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-02-01. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00821 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. Dokumentet kommer också finnas tillgängligt på 

www.boras.se/oversiktsplan.  

Yttrandet skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer användas i 

den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som 

presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Sebastian Andersson 
Handläggare 
033 357098

http://www.boras.se/oversiktsplan
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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.                

Ärendet i sin helhet 

Befolkningsutveckling 

Borås växer och är också en konst- och kulturstad dit besökare och turister 

gärna reser. Att ha attraktiva, funktionella och tillgängliga kulturverksamheter är 

viktigt för kommuninvånarnas välfärd och är profilerande ur ett besöks-

perspektiv för staden. 

 

Lokalbehov 

Beskrivning 

Kulturhusets reception är undermålig arbetsmiljömässigt ända sedan dess 

tillkomst i samband med Kulturhusets renovering 2010-2011. Såväl 

klimatmässigt, med drag och kyla från ytterdörrarna, som akustiskt upplevs 

miljön påfrestande för personalen. Receptionen är öppen varje dag i veckan, 

hela dagen. Den är dessutom placerad så att den skymmer entrén till 

Konstmuseet, vilket är mycket olyckligt ur besöksperspektiv. Föreslagen ny 

receptionsgestaltning (förstudie gjord 2018) kommer på ett elegant sätt 

tydliggöra besökarens orientering i Kulturhuset, fungera som reception för såväl 
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Konstmuseet som hela Kulturhuset och samtidigt innebära en god fysisk 

arbetsmiljö.  

En utförlig beskrivning av behovet.  

Område/befintlig fastighet 

Kulturhuset, P A Halls Terrass 

 

Åtgärd 

Ombyggnation 

Specifika krav 

 

Lokaler som lämnas 

Inga lokaler lämnas 

 

Förslag på eventuell alternativ lösning 

 

Beskrivning 

Konstmuseets byggkonstruktion från 1975 består av tryckimpregnerat virke 

vilket innehåller ett ämne som heter klorfenoler. Detta ämne avger en lukt som 

vissa, både personal och besökare, uppfattar som mögel och upplever 

obehaglig. En undersökning av RISE gjordes under 2018 som påvisade halter 

av klorfenol samt härkomsten av lukten. Den ursprungliga byggkonstruktionen 

finns kvar i vissa vägpartier i byggnaden och bör därför snarast bytas ut. 

 

Område/befintlig fastighet 

Kulturhuset, P A Halls Terrass 

Åtgärd 

Ombyggnation 

 

Specifika krav 

 

Lokaler som lämnas 

Inga lokaler lämnas 

 

Förslag på eventuell alternativ lösning 

 

Beskrivning 

Konstmuseets magasin är undermåliga, såväl ur tillgänglighets- som ur 

säkerhetsaspekt. Endast personhiss finns vilket försvårar arbetsmiljön för 

museets personal. Konstverken förvaras i magasin i museets källare och utgörs 

av såväl stadens verk, ca 5000 st samt ett antal deponerade verk. Det 

sammanlagda ekonomiska värdet är högt. Försäkringsbolag uppskattar värdet 

till 80-90 mnkr. 

 

Område/befintlig fastighet 
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Kulturhuset, P A Halls Terrass 

 

Åtgärd 

Förhyrning alt helt ny byggnad för konstens hus 

 

Specifika krav 

Klimatanpassade för olika slags material, hög säkerhetsklassning. Regelverk för förvaring av 

konst i museer finns. 

Lokaler som lämnas 

Vissa källarutrymmen i Konstmuseet. 

 

Förslag på eventuell alternativ lösning 

 

Beskrivning 

Stadsteatern har två scener, en liten med plats för ca 100 i publiken och stora 

scenen med plats för 500. Verksamhetens repetitioner sker idag på två scener 

vilket innebär att dessa kan nyttjas optimalt. Med en så kallad Black box skulle 

Stadsteatern kunna repetera på annan plats och därmed möjliggöra fler 

uthyrningar och gästspel på de två scenerna, vilket skulle innebära att det 

offentliga teater- och dansutbudet blir större för publiken. 

 

Område/befintlig fastighet 

Kulturhuset, P A Halls Terrass 

Åtgärd 

Nybyggnation intill befintlig fastighet 

 

Specifika krav 

 

Lokaler som lämnas 

Inga 

 

Förslag på eventuell alternativ lösning 

 

Beskrivning 

De kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken och som 

Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar är goda exempel på vårt kulturarv i 

Sjuhärad. Platsen är omtyckt och inför Borås stundande 400-årsjubileum finns 

långt gångna planer på att utveckla parken och museet som ett stort besöksmål. 

Museets lokaler är i stort behov av renovering samt fysisk och kognitiv 

tillgänglighetsanpassning för offentlig verksamhet. El, belysning, värme, 

ventilation, larm samt allmän- och utställningsbelysning behöver genomgång 

och uppgradering för att museets huvudbyggnader ska bli en väl fungerande 

offentlig miljö för publik verksamhet samt vara en funktionell arbetsplats.  
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Område/befintlig fastighet 

Ramnaparken  

Åtgärd 

Ombyggnation, eventuell nybyggnation av utställningslokal 

 

Specifika krav 

Hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden  

Lokaler som lämnas 

Inga 

 

Förslag på eventuell alternativ lösning 

 

Beskrivning 

Folkbiblioteken i Borås är nu i ett skede där flera förändringar när det gäller 

lokaler, bostadsbyggande och satsningar i staden gör det möjligt att de närmaste 

åren genomföra en verksamhetsutveckling som kan möta de behov och 

önskemål invånarna har av biblioteksservice. De tre närbiblioteken i Fristad, 

Sandared och Viskafors bör bli meröppna bibliotek, såsom Dalsjöfors blivit 

under 2018. Ombyggnationer av biblioteken på Sjöbo, Hässleholmen och 

Byttorp är under projektering. För biblioteken på Kristineberg och Göta är 

framtiden oviss på grund av fastighetsägarnas ännu ej fastställda planer. Ett 

framtida bibliotek bör med fördel planeras för den framtida stadsdelen 

Gässlösa. 

 

Område/befintlig fastighet 

 

Åtgärd 

 

Specifika krav 

Lokaler som lämnas 

 

Förslag på eventuell alternativ lösning 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalresursbehovsplan 2019 - Kulturnämnden 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden, LFN.diarium@boras.se, diarienummer LFN 

2018-00188 

 

 

 

mailto:LFN.diarium@boras.se
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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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.        

Ärendet i sin helhet 

2019 inleds en ny mandatperiod och en ny Kulturnämnd tillträder. En del 

ledamöter har suttit i Kulturnämnden tidigare, flera är nya. Kulturnämnden 

ansvarar för flera stora kulturverksamheter i Borås Stad. Därför är det naturligt 

att under det inledande året av mandatperioden ägna särskild tid åt den egna 

verksamheten för att lära känna den. Därför föreslås att studiebesök görs under 

året på de olika verksamheterna enligt schema.  

Som ny i kulturnämndsrollen är det värdefullt med kunskap om kulturpolitik 

och de olika roller som politiker respektive tjänstemän har. Medverkan av en 

expert på området som föreläser samt håller i en workshop föreslås i början av 

året. Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämndledamöter i Borås Stad ska 

genomgå kommunens miljöutbildning. Denna utbildning ges löpande och varje 

nämndledamot får själv ansvara för att anmäla sig och sedan rapportera 

genomgången utbildning. 

Studiebesöken och föreläsning/workshop  kring styrning och ledning föreslås 

ske i anslutning till nämndens sammanträden enligt följande: 

25 mars: Styrning och ledning i rollen som politiker. Konsultmedverkan.  

OBS! Denna dag börjar nämndmötet klockan 14.00 

 

23 april: Borås Konstmuseum 

 

13 maj: De Kulturhistoriska Museerna 

 

10 juni: Budgetworkshop och utdelning av kulturstipendium och 

             kulturbelöning. Nämndmötet börjar klockan 13.00 

 

26 augusti: Publika möten 

 

16 september: Borås Stadsteater 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

21 oktober: Biblioteksverksamheten 

 

25 november: Borås Kulturskola 

 

9 december: Budgetworkshop, julavslutning samt utdelning av gratifikationer.  

                    Nämndmötet börjar klockan 13.00  

 

  

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

2. Kulturförvaltningen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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