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Kulturnämnden 
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Plats och tid Kulturskolan, Scenrummet måndagen den 25 november 2019 kl 17:00-19:45 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Löberg (S) 
Monica Haglund Borg (S) ers. för Lena Sänd (S)  
Hanna Werner (MP) ers. för Catharina Rapp (C) §§167-169 
Catharina Rapp (C) §§ 170-180 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Carin Brandt (M) ers. för Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Johan Dahlberg (S) §§ 170-180 
Sokol Demaku (S) 
Hanna Werner (MP) §§ 170-180 
Anah Sjösten (M) 
Maria Lindgren (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef 
Maria Tuvegran, HR-chef §§ 167-171 
Ulrika Kullenberg, museichef  
Olof Berge Kleber, bibliotekschef  
Marie Nyman, teaterchef §§ 167-171 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten 
Markus Liljedahl, controller  
Catharina Sparre, kommunikationsstrateg §§ 167-171 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare  
 
 
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 26 november   
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 november 
2019 

 
Underskrifter 

 Ordförande  

 

Paragrafer §§ 167-180 
 Sara Andersson (S)  
 Förvaltnings-

chef  
  

 Eva-Lotta Franzén  

 Justerare 
  

 Lars Gustaf Andersson (L)  
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 Sekreterare 
 

 Linnea Dahlin 
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§ 167   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lars-Gustaf Andersson (L). Justeringen sker i Klusterhuset den 26 november 
2019.  
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§ 168   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att arbeta enligt utsänd föredragningslista.  
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§ 169   

Information om Borås 400 år av projektledare Fredrik 
Beckman  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar projektledare Fredrik Beckman om informationen om 
Borås 400 år och beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 170   

Verksamhetsbesök Borås Kulturskola 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Frida Uneback Malm för visningen av Kulturskolans 
lokaler och beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171   

Informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Olof Berge Kleber 
Olof Berge Kleber informerade om att Biblioteken i Borås fortsätter att 
tillsammans med LFF leta efter lämplig bibliotekslokal på Göta. Den lokal som 
har erbjudits, Lorensbergsgården, fungerar inte att ha ett bibliotek i.  
Ett bibliotek finns nu med i lokalresursplanen för den nya stadsdelen Gässlösa.  

Biblioteken i Borås har fått 400 tkr i ett statligt projektbidrag för 
bokstartprojektet som bedrivs på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Det är ett 
samverkansprojekt ihop med barnhälsovården och Förskoleförvaltningen som 
går in på sitt tredje år.  

Familjecentral Herkules har ett preliminärt öppningsdatum den 19 februari 
2020. På alla familjecentralen ska det finnas ett litet bibliotek och 0,5 
bibliotekarietjänst. Biblioteken i Borås väntar på svar om finansiering, besked 
väntas komma den 9 december.  

Olof Berge Kleber har deltagit och föreläst på en konferens i Borås, 
”Delaktighetens dilemma – vad är ett bibliotek idag”, arrangerat av Kultur i 
Väst och Högskolan i Borås. Olof pratade om Norrbyhuset och dess bibliotek, 
tillsammans med docent Viktor Aldrin. Olof har även föreläst för 
mastersstudenter vid Bibliotekshögskolan på temat ”Att vara folkbibliotekschef; 
behov, föreställningar, praktik”, detta tillsammans med Svante Kristersson, 
bibliotekschef vid högskolebiblioteket i Borås som pratade om motsvarande sak 
fast utifrån ett högskolebiblioteksperspektiv.  

Ulrika Kullenberg 
Ulrika Kullenberg informerade om att flytten av det så kallade Pappersarkivet till 
bättre arkivlokaler på Textilmuseet är genomfört med gott resultat. De lokaler 
som nu står tomma på Borås Museum kommer att hysa DKM:s arkeologiska 
samling. Museerna har även fått förfrågan om möjligheten att hyra plats till 
föremål inom samma ämnesområde.  

Lördagen den 30 november är det vernissage av Gianni Versace Retrospective. 
Intresset för utställningen är redan stort och museet har fått in många 
bokningar. Det kommer finnas en audioguide samt gratis introduktioner varje 
dag. Tre dagar i veckan blir det också specialvisningar samt utöver det även 
visningar för bokade grupper. Skolor är välkomna att boka före öppettid.  
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Marie Nyman 
Marie Nyman informerade om att lördagen den 30 november är det premiär för 
familjeföreställningen Den oändliga historien på stora scen. Föreställningen 
kommer spelas till och med 18 januari.  

Den 3 december är det ett dansgästspel, The most human.  

Teatern har två lunchföreställningar i december som heter The swinging christmas 
som är slutsålda.  

Eva-Lotta Franzén 
Eva-Lotta Franzén informerade att hon leder två centrala arbetsgrupper – en 
om medborgarinflytande och en om studentstaden Borås – Kultur och nöjen.  
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§ 172   

Allmänhetens frågestund 

Kulturnämndens beslut 

En person från allmänheten närvarar på dagens sammanträde.  
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§ 173 Dnr KUN 2019-00002 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen och beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens 
sammanträde 2019-11-25 
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§ 174 Dnr KUN 2019-00052 2.3.6.25 

Delegationsbeslut, resa utanför Norden 

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, resa utanför Norden anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, resa utanför Norden 
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§ 175 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med oktober 2019  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med oktober 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning till och med september 2019.  

Kända avvikelser för tidpunkten är:  

- 700 tkr är biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott. Åtgärdsplanen 
för 2020 är att Biblioteken i Borås kommer ha en förstärkt budgetram samt se 
över sin organisation. 

- 400 tkr är Borås Konstmuseums prognostiserade underskott, anledningen är 
ökade utställningskostnader och högre personalkostnader. Åtgärdsplanen för 
Borås Konstmuseum är att museet 2020 kommer ha en förstärkt budgetram. 

- 450 tkr är Borås Stadsteaters prognostiserade underskott, anledningen är 
personalkostnader. Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen att äska som 
en bokslutsjustering i årsredovisningen.  

- 300 tkr är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror på ej 
täckta kapitalkostnader 2019 på 920 tkr. En omfördelning av budget gällande 
verksamhet- och personalbudget har därför varit nödvändig. Åtgärdsplanen för 
Kulturskolan är att verksamheten 2020 kommer anpassas till budgetutrymmet.  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är – 850 tkr. Hela bufferten på 1000 
tkr tas då i anspråk.      

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med oktober 2019 
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§ 176 Dnr KUN 2019-00132 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Into the 
white  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja 20 tkr i arrangemangsbidrag till 
föreställningen Into the White  

Sammanfattning av ärendet 

Produktionen Into the White bedöms vara en föreställning av hög kvalitet som 
berör det aktuella temat klimatförändringar. Föreställningen har tidigare visats i 
en kortare version i Göteborg, men utökas nu med scenografiarbete och 
tillhörande aktiviteter för publik i Kulturföreningen Tågets lokaler.       

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, Into the White   
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§ 177 Dnr KUN 2019-00130 3.6.1.3 

Ansökan om bidrag till integrationsfrämjande 
aktiviteter vid mötesplatserna. Ortens bästa poet  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet ABF Sjuhärad 80 tkr i bidrag till det 
lokala arbetet med projektet Ortens bästa poet on tour.    

Sammanfattning av ärendet 

Projektet är en fortsättning på förra årets satsning på poesi av och med unga 
från olika stadsdelar i Borås inom ramen för tävlingen Ortens bästa poet. Detta 
projekt generade ett stort engagemang och hade omkring 400 besökare på det 
avslutande arrangemanget på Navet.  

Fortsättningen av projektet bedöms fördjupa arbetet med att inspirera till 
organisering kring kulturformer som idag inte är kopplade till befintliga 
institutioner och organisationer. Vidare arbete bedöms även kunna ha en 
stödjande och uppmuntrande funktion för lokala arrangörer och eldsjälar som 
arbetar med unga i Borås inom dessa kulturformer.  

Kulturnämnden ser positivt på att ABF Sjuhärad fortsätter att arbeta vidare på 
det tidigare påbörjat ett koncept samt att studieförbundet fördjupar och 
utvecklar kunskaperna kring möjliga organisationsformer för nya kulturformer 
och gemenskaper.  

ABF Sjuhärad uppdras att redovisa projektets metod, resultat och hur arbetet 
har bidragit till ökad integration i Borås. Beviljat bidrag betalas ut omgående. 
Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag till integrationsfrämjande aktiviteter, ABF Sjuhärad 

                

Yrkanden  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att avslå ansökan om bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna, Ortens bästa poet 80 tkr.  

Se bilaga 1  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja ansökan om bidrag till integrationsfrämjande 
aktiviteter vid mötesplatserna, Ortens bästa poet 80 tkr. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning  

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar 
ja, den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag. Vid omröstningen 
röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Lars Gustaf 
Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Catharina Rapp (C), Lotta 
Löfgren Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M), samt nej av Valter Kotsalainen (SD).  

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att bevilja ansökan om bidrag till integrationsfrämjande aktiviteter vid 
mötesplatserna, Ortens bästa poet. 
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§ 178 Dnr KUN 2018-00089 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2 
med flera, Simonsland, Borås Stad.    

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2 
med flera, Simonsland, Borås Stad.    

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till detaljplan avstyrks eftersom rivning av byggnaden Tystnaden i sin 
helhet, är oacceptabel ur ett kulturmiljöperspektiv.  

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Tystnaden är i nuvarande plan 
försedd med rivningsförbud. Hävandet av rivningsförbudet kan inte tillräckligt 
motiveras i föreliggande detaljplaneförslag. Byggnaden har ett symbolvärde för 
Borås textilindustriella identitet och kan som industribyggnad förmedla 
tekokrisen och dess konsekvenser. Bevarande av väsentliga delar av byggnaden 
motsäger inte utveckling och nya användningsområden, men Tystnadens 
kulturhistoriska värde måste vara vägledande i den fortsatta exploateringen.  

I Borås Stads översiktsplan framhålls att textilindustrins kulturmiljöer, 
bebyggelse och arkitektur ska synliggöras och integreras respektfullt i den tätare 
staden. Hävning av rivningsförbud av Tystnaden (som är q-märkt i nuvarande 
detaljplan) vore att gå emot översiktsplanens riktlinjer.  

Byggrätten för hotellet får inte omöjliggöra bevarande av Tystnaden; 
exploatering och utveckling i området måste ske utifrån de förutsättningar som 
kulturvärdet kräver, även om det exempelvis innebär en begränsning för 
presumtiva hotelloperatörers verksamhet.  

De föreslagna höjderna som presenteras i planförslaget kommer starkt påverka 
stadsbilden. Både områdets och stadens siluett kommer att förändras. 
Simonslands industriella karaktär försvagas då de nya byggnadshöjderna bryter 
den enhetliga höjd som råder i övrigt i området. Vid en sammantagen 
bedömning av placeringen i stadsrummet bedöms ändå höjden som godtagbar.     

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning (upprättad 2019-09-09) 

2. Utlåtande Hotell-Tystnaden (Stiba AB) 

3. Utlåtande Tystnaden (Krook & Tjäder) 

4. Översiktsplan för Borås Stad.      
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§ 179 Dnr KUN 2019-00129 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), 
Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden har inga invändningar att framföra rörande den föreslagna 

detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning: Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad. 
Samråd, BN 2017-634.                  
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§ 180 Dnr KUN 2019-00135 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 med 
flera, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Lundaskog, Viared 7:3 med flera, 
Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Ur kulturmiljöperspektiv finns inget att framföra, annat än att det kan behöva 
undersökas huruvida det funnits en kvarn på platsen (och om det i sådant fall 
finns spår efter denna), såsom antyds på sida 7 i planbeskrivningen under 
rubriken ”Historik och kulturmiljöer”.                

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2018-658              

 

 

 

 


