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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 21 maj 2018 kl 17:00-21:00 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande 
Lars Gustaf Andersson (L), 1:e vice ordförande 
Peter Wiberg (V), 2:e vice ordförande 
Gabriel Sandberg (S) 
Hanna Werner (MP) 
Lena Medelius (M) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Sivert Oxelbark (KD) 
Patric Silfverklinga (SD) 

Närvarande Ersättare 
Lena Sänd (S) 
Jan-Erik Löberg (S) 
Jessica Eng-Strömberg (S) 
Sümeyya Gencoglu (MP) 
Marie-Louise Hall (M) 
Ann-Britt Boman (C) 
Catharina Rapp (C) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, kulturchef 
Markus Liljedahl, controller 
Cecilia Strömberg, ekonom 
Linda Andersson, HR-chef 
Emma Gerdien, kultursekreterare 
Medeia Sogor Ekner, intendent 
Åsa Hedberg Karlsson, bibliotekschef 
Per-Olov Pell, kulturskolechef 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Eva Eriksdotter, museichef 
Marie Nyman, teaterchef 
Maria Antonsson, nämndsekreterare 
Magnus Rösman, Stylt Trampoli § 74-77 
Ellen Stenholm, Stylt Trampoli § 74-77 
Linda Arontzon, Studieförbundet Vuxenskolan § 74-78 
Magnhild H Andreasen, NBV Väst § 74-78 
Lena Sjöberg, Sensus § 74-78 
Annette Bjernhagen, ABF Sjuhärad § 74-78 

Justeringens plats och tid Kulturkontoret, 2018-05-23  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2018 
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 Sara Andersson  
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 Justerare 
  

 Gabriel Sandberg (S) 
 
 

 
 

 Sekreterare 
 

 Maria Antonsson 
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§ 74  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Gabriel Sandberg (S) med Hanna Werner (MP) som ersättare. Justering sker på 
Kulturkontoret onsdagen den 23 maj 2018.  
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§ 75   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Ordföranden beslutar att ärende 4, Information om Välfärdsbokslut, utgår från 
dagens föredragningslista. Ärendet tas upp på nämndens sammanträde  
27 augusti 2018.  
 
Kulturnämnden godkänner att Allianspartiernas initiativärende – Extratjänster 
förtecknas på dagordningen.  
Se § 94  
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§ 76   

Allmänhetens frågestund 

Kulturnämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 77   

Information om utvecklingsplan för Borås Museum 
2019-2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Medeia Sogor Ekner, intendent vid De Kulturhistoriska Museerna, Magnus 
Rösman och Ellen Stenholm från Stylt Trampoli informerar om den strategiska 
utvecklingsplanen för Borås Museum, Ett museum för framtiden.  

Syftet är att definiera och utveckla den långsiktiga förmågan hos Borås Museum 
att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas nu och i framtiden till en 
aktiv mötesplats som är attraktiv för alla invånare året om. 
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§ 78   

Information om och från studieförbunden i Borås 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Liljedahl lämnar en kort presentation om de tio studieförbund som har 
verksamhet i Borås, ABF Sjuhärad, Bilda, Folkuniversitetet, IBN Rushd, 
Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV (Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet), Sensus, Studiefrämjandet samt Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

Representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, NBV Väst, Sensus och ABF 
Sjuhärad informerade mer ingående om studieförbundens verksamheter i 
Borås.  
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§ 79   

Information om Borås 400-års firande 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva-Lotta Franzén informerar om Borås 400-års firande 

400 anledningar att fira Borås 400 år där tanken är att företag, akademi, 
organisationer, föreningar och förvaltningar ska ta fram sin idé som de vill bidra 
med under jubileumsåret 2021. Alla ska känna lust att vara med och bidra till att 
Borås firar 400 år.  
 
Alla som vill bidra till jubileumsåret bjuds in till Borås Kongress invigning den 
20-21 november 2018 där alla tillsammans skapar ett avstamp för framtiden 
med att ”Borås ska bli en snyggare, modernare stad i en större kostym”.   
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§ 80   

Information om dialogcafé med kulturföreningar 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Emma Gerdien informerar om den inbjudan till dialogcafé som sänts ut till 
kulturföreningar. Dialogcaféet äger rum den 23 maj 2018 klockan 18.00 i Röda 
Rummet, Kulturhuset. 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum vill Kulturnämnden bjuda in till dialog om 
planering och stöd till kulturföreningar som vill engagera sig i Borås 400 
anledningar att fira med anledning av jubileet. 

Kulturföreningarna kommer också att informeras om införande av E-tjänst för 
ansökan om kulturbidrag. 

Helena Alcenius, VD för Borås Borås TME AB, kommer att medverka och 
lämnar information om Borås 400-årsjubileum.  
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§ 81   

Information om införande av E-tjänst för ansökan om 
kulturbidrag 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Emma Gerdien informerar om att i juni införs E-tjänst för ansökan om  
En snabb slant, projekt- och arrangemangsbidrag, samt årsbidrag.  
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§ 82   

Lägesrapport om Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Emma Gerdien informerar om Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck 2018, 
en välanvänd mötesplats och rekreationsyta.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har upprättat en delrapport om Borås 
öppna vägg. Ett år efter invigningen av Borås öppna vägg ska slutrapporten 
kring Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag vara sammanställd. 

Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att inte 
färdigställa Borås öppna vägg innan Fritids- och folkhälsonämndens slutrapport 
har presenterats. 

Under torsdagar i juni planeras mindre arrangemang vid Borås öppna vägg för 
att inleda dialog mellan utövare och besökare. 
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§ 83   

Övriga informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Åsa Hedberg Karlsson 
Kungliga biblioteket presenterar i dagarna ett utkast till Nationell 
biblioteksstrategi. Rubriken är Från ord till handling, på väg mot en nationell 
biblioteksstrategi. 
 
Eva Eriksdotter 
Borås Internationella Skulpturbiennal 2018 ”A Grin Without a Cat” invigs 
lördagen den 26 maj klockan 13.00. 
 
Pinocchio 10 år firas söndagen den 27 maj klockan 14.00. 
 
Per-Olov Pell 
18 juni är det Utflyttningsparty på Borås Kulturskola, Södra Kyrkogatan 36 
klockan 17.00-19.00.  
 
Drilon Cocaj, professionell gitarrist från Albanien, besöker Kulturskolan 25-26 
maj. Besöket sker i samverkan med kultur- och idrottsföreningen Dardania. 
Workshop erbjuds eleverna den 25 maj och Drilon Cocajs besök avslutas med 
en konsert på Kulturskolan den 26 maj klockan 18.00. 
 
6 oktober är det Öppet Hus på Kulturskolan i Simonsland, klockan  
12.00-16.00.  
 

Marie Nyman 

24 maj är HR AB People Management inbjudna till Stadsteatern för att 
tillsammans med verksamheten sammanfatta arbetet med utredningen samt 
blicka framåt.  
 
Den 25 maj har Stadsteatern en medarbetardag med gemensamma aktiviteter, i 
syfte att stärka kommunikation och den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön.  
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Linda Andersson 
Samverkan med Teaterförbundet, lokalavdelning 12, har upphört. Styrelsen har 
meddelat att de har ställt sina platser till förfogande.  
Kulturförvaltningens förhandlingspart blir under tiden Teaterförbundet i 
Stockholm. 
 
Eva-Lotta Franzén 
Arbetet med installationen av ny scenteknik på Borås Stadsteater flyter på 
planenligt. 
 
Den 22 maj arrangeras det numera årliga Kulturtinget i Västra Götaland. Temat 
är Konstnärernas villkor. Presidiet samt förvaltningschefen deltar. 
 
Vernissage idag, 21 maj, på utställningen ”Från sagorna och vägen hit”. 
Utställningen Från Sagorna och vägen hit sammanfattar det konstnärliga arbete 
som cirka 20 barn i Borås skapat under måndagseftermiddagarna det gångna 
året på Textilmuseet, allt under namnet Måndagsklubben. Stadsteatern, 
Textilmuseet med flera arrangerar. 
 
Sara Andersson 
Den 8-9 maj genomfördes ett Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö, där  
politiker och tjänstemän från alla nordiska länder deltog. Mötet var upplagt som 
olika workshops där deltagarna var mycket aktiva genom att diskutera olika 
frågeställningar i grupper. Följande frågeställningar diskuterades: Vilken är den 
viktigaste kulturpolitiska prioriteringen/utmaningen för er/dig? Här svarade 
flera grupper att få en mångfald framför, på och bakom arenan var en viktig 
fråga. 

Kring vilka frågor ger det ett mervärde att samverka på nordisk nivå? 

Hur kan det nordiska samarbetet tillvarata de kommunala och regionala 
kultursatsningarna? Flertalet av deltagarna har lyft möjligheten till 
erfarenhetsutbyte som något värdefullt.  

Konferensen har medfört att jag vid framtida omvärldsbevakning i 
Kulturnämnden kommer att be Kulturförvaltningen att inventera om och hur 
våra nordiska grannar gått tillväga. 
 
Sara Andersson uppmanar Kulturnämndens ledamöter och ersättare att komma 
med förslag på vem/vilka som ska ges kulturbelöning 2018.   
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§ 84 Dnr KUN 2018-00006 3.6.1.3 

Delegationsbeslut 2018. Projekt- och 
arrangemangsbidrag 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen, samt beslutar att lägga 
informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag.  
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§ 85 Dnr KUN 2018-00001 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 2018  

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 2018-05-21 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr KUN 2018-00037 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner upprättad Tertialrapport I 2018 för 
Kulturförvaltningen, samt beslutar att sända rapporten till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

 Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning, Tertialrapport I 2018. 

Kända avvikelser för tidpunkten är: 

- 700 tkr är ett underskott för att upprätthålla samma nivå på Bibliotekens        
verksamhet som tidigare. Underskottet balanseras av Kulturskolans överskott 
på mötesplats Hässleholmen 

+ 700 tkr. Kulturskolan prognostiserar ett överskott för mötesplats 
Hässleholmen gällande lokalkostnader eftersom ombyggnaden inte kommer att 
färdigställas och tas i bruk under 2018. 
 
+ 1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under 2018. 

 
Kommunfullmäktige har 2018-05-17 fattat beslut om bokslutsjusteringar i 
årsredovisning 2017 för Kulturnämnden. Kulturnämndens ingående balans för 
2018 är 1 189 tkr.  
         

 

Beslutsunderlag 

1. Tertial I 2018, Kulturnämnden 
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§ 87 Dnr KUN 2016-00219 007 

Kulturnämndens regler och anvisningar för intern 
kontroll 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget avseende Kulturnämndens regler och 
anvisningar för intern kontroll, samt beslutar att översända dessa till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där 
ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och 
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att förändra tiderna för nämndernas 
inrapportering av arbetet med intern kontroll i syfte att tydligare koppla ihop 
arbetet med den interna kontrollen till budgetprocessen. I de nya 
kommunövergripande reglerna för intern kontroll fastställs att nämnderna 
ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande 
år i samband med budgeten. I samband med årsredovisningen ska nämnden 
redovisa uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 
 
I Kulturnämndens regler och anvisningar har förändringar gjorts kopplat till 
tiderna för inrapportering i syfte att följa de kommunövergripande reglerna för 
intern kontroll.  
 
Enligt gällande regler ska Kulturnämnden redovisa riskanalys och intern 
kontrollplan inför 2019 års arbete i samband med beslut om budget i augusti.  
 

Beslutsunderlag 

1. Regler och anvisningar Intern kontroll - Kulturnämnden                         
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§ 88 Dnr KUN 2018-00028 1.2.3.1 

Skolbiblioteksprogram 2018-2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer Borås Stads Skolbiblioteksprogram 2018-2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Borås Stads Skolbiblioteksprogram 2018-2020 har varit på remiss till 
Grundskolenämnden efter beslut i Kulturnämnden 2018-02-27. 

Grundskolenämnden tillstyrker Borås Stads Skolbiblioteksprogram 2018-2020.  

Programmet förtydligar uppdragen och ambitionen för att därmed också kunna 
öka likvärdigheten mellan skolorna utifrån sina egna förutsättningar. På 
Grundskoleförvaltningen har rektorer getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter och det som framkommer är till största del positivt. En viss oro att 
inte kunna uppfylla programmets ambitionsnivå finns hos småskolor. 
Grundskolenämnden bedömer att alla skolor ska kunna utarbeta en egen 
aktivitetsplan utifrån sina egna förutsättningar.              

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Skolbiblioteksprogram 2018-2020, Kulturnämnden 2018-02-27 

2. Svar på remiss: Skolbiblioteksprogram 2018-2020, Grundskolenämnden 
2018-04-24                                
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§ 89 Dnr KUN 2017-00058 214 

Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 med flera, Borås 
Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn  
1 med flera, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

De tillägg och motiveringar som redovisas i granskningshandlingarna godtas av 
Kulturnämnden som därmed tillstyrker förslaget till detaljplan.               

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 med 
flera, Borås Stad.  
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§ 90 Dnr KUN 2018-00059 3.1.1.2 

Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med flera, 
Tullastugan, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med 
flera, Tullastugan, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

I den föreslagna detaljplanen förses den kulturhistoriskt värdefulla Tullastugan 
och dess ekonomibyggnader med varsamhets- och skyddsbestämmelser som 
möjliggör kvalitativt bevarande. Dessutom ges möjlighet att uppföra ny 
bostadsbebyggelse som anpassas till den befintliga kulturmiljön i 
bakomliggande slänt. Kulturnämnden ser mycket positivt på förslaget till 
detaljplan men vill betona vikten av att ett eventuellt bullerplank utformas på 
ett sätt som varken utestänger förbipasserandes möjligheter att uppleva 
kulturmiljön eller orsakar ogynnsamt mikroklimat längs med husfasaden. 
 
Yrkanden 
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att avslå förslag till detaljplan för Tullen, 
Triangeln 8 med flera, Tullastugan, Borås Stad.  

Se bilaga 1. 

Sara Andersson (S) och den röd/gröna gruppen yrkar att Kulturnämnden 
beslutar enligt lagt förslag, att tillstyrka förslag till detaljplan för Tullen, 
Triangeln 8 med flera, Tullastugan, Borås Stad.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och den röd/gröna gruppens 
förslag. 

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med flera, 
Tullastugan, Borås Stad.  

      

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr KUN 2018-00067 3.1.1.2 

Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 
1:1 med flera Borås Stad. Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till Planprogram för Tokarpsberg, 
Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till planprogram inför kommande detaljplanering bedöms vara väl 
avvägt och den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som ingår i området 
föreslås få relevant skydd. Kulturnämnden ser därför positivt på förslaget till 
planprogram.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 
1:1 med flera, Borås Stad.  
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§ 92 Dnr KUN 2018-00063 1.1.3.1 

Uppföljning av Ungdomspolitisk plan 2016 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner uppföljningen av Ungdomspolitisk plan 2016.  

Sammanfattning av ärendet 

I handlingsplanen står det att: för att bidra till målen i programmet ska 
Kulturnämnden ”samla och sprida information om utbildning och arbete, fritid 
och kulturliv, hälsa och möjligheter till inflytande till unga i grundskolans senare 
del och gymnasiet”.  Syftet är att göra satsningar för barn och unga kända och 
tillgängliga. 

Kulturnämndens informationsarbete är en viktig del av nämndens verksamhet. 
Detta arbete utvecklas kontinuerligt och anpassas efter förändringar som sker 
såväl i det inre som utåtriktade arbetet. 

Ungdomars inflytande är en fråga som ständigt finns med i arbetet med barn 
och unga. Dock behöver arbetet med frågan stärkas ytterligare.  

Då Kulturförvaltningen inte haft någon anställd kommunikatör under större 
delen av 2016-2017 har detta påverkat spridningen av information till berörda 
grupper negativt. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ungdomspolitisk plan 2016                                
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§ 93   

Rättelse i Kulturnämndens protokoll 2018-04-24 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar om rättelse i protokoll från 2018-04-24 § 58 avseende 
Borås Konstmuseums öppettider i sommar som är tisdag-fredag klockan  
12.00-17.00, samt lördag-söndag klockan 12.00-16.00.  

Sammanfattning av ärendet 

I Kulturnämndens protokoll från 2018-04-24 § 58 har tiderna för Borås 
Konstmuseum felaktigt redovisats. Öppettiderna i sommar är tisdag-fredag 
12.00-17.00, samt lördag-söndag klockan 12.00-16.00.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr KUN 2018-00082 2.3.3.25   

Initiativärende - Extratjänster 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde i juni lämna svar på initiativärendets frågeställningar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde lägger Alliansgrupp i Kulturnämnden, Lars Gustaf 
Andersson (L), Lena Medelius (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Sivert Oxelbark 
(KD), Marie-Louise Hall (M), Bill Bakkemose (M), Ann-Britt Boman (C) och 
Catharina Rapp (C) ett initiativärende ”Extratjänster” där de vill ha svar på ett 
antal frågor gällande extratjänster. 
Se bilaga 2 


