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§ 181   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Valter Kotsalainen (SD). Justeringen sker i Klusterhuset den 12 december 2019.  
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§ 182   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att arbeta enligt utsänd föredragningslista.  
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§ 183   

Genomgång av Budget 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.     
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§ 184   

Informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Olof Berge Kleber  
Olof Berge Kleber informerar om att Fristad bibliotek ska renoveras och 
kommer vara stängt från mitten av januari och fram till början av april.  

Lena Hermanson 
Lena Hermanson informerar om att Publika möten har haft hög 
arbetsbelastning under höst och vinter. En långtidssjukskrivning har inneburit 
ett kännbart personalbortfall. Ett nytt biljettsystem har dessutom 
implementerats i biljettkassan mitt i högsäsong, vilket inneburit extra press på 
personalen där.  
Kultursekreterarna och enhetschefen för Röda kvarn arbetar med rapportering 
och sammanfattning av 2019 samtidigt som de planerar för våren 2020.  

Ulrika Kullenberg 
Ulrika Kullenberg informerar om att invigningen av Versaceutställningen 
avlöpte väl. Besökarna har verkat intresserade och nöjda. Det har varit ett stort 
intresse från media, bland annat har Dagens Industri skrivit en lång artikel i sin 
helgbilaga. Utställningen har synts i italiensk media samt i rikspress så som 
Kulturnytt i radio. En intendent medverkade i Kulturveckan på SVT i ett tio 
minuters inslag och intervju.  
Den årliga julmarknaden på Borås Museum genomfördes söndagen den 8 
december. Trots ruskväder slöt Boråsarna upp och besökte marknaden, 
lyssnade på kulturskolans dramakör och spelmanslag. Man kunde även ta del av 
information om hur julen var förr samt åka häst och vagn i Ramnaparken.  

Textilmuseet har beviljats ett bidrag från Kulturrådet till Craft Rituals med 
150 000 kr. Utställningen öppnar strax före sommaren 2020. Nordiska 
kulturfonden är största bidragsgivare och kommer vara med på invigningen.  

Frida Uneback Malm 
Frida Uneback Malm informerar om att kulturskolan har fullt upp med 
konserter och föreställningar, på deras hemsida kan man ta del av när, var och 
hur.  

Planeringen inför lovverksamheten vecka 7 är i full gång. Nytt för 2020 är att de 
kommer erbjuda dagläger för kommunens barn och unga. 
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Eva Eriksdotter 
Eva Eriksdotter informerar om att elever från Bäckängsgymnasiet har en 
utställning på Konstmuseet den 14-16 december. 
Helgen 28-29 december kommer Konstmuseet ha stängt i övrigt följer de 
Kulturhusets tider.  

Borås Konstmuseum behöver utöka sina personalutrymmen och kommer att ta 
i anspråk de ytor som idag används till separatutställningar för konstnärerna PA 
Hall och John Hedeus. Nuvarande användningsområden ligger inte i linje med 
museets mål om jämställdhet och att vara ett museum för den samtida konsten. 
Rummen är inte heller tillgänglighetsanpassade. De två konstnärerna kommer 
visas i andra sammanhang framöver.  

Eva-Lotta Franzén 
Arbetet med kulturnämndens nya kulturprogram fortskrider och ett stort antal 
dialogmöten har genomförts under året och stämts av med referensgrupp, 
fackliga företrädare och kulturnämndens presidium. Ett förslag till 
kulturnämnden ska presenteras till våren 2020. 
En publik föreläsningsserie om kultur och kulturpolitik kommer att arrangeras 
till våren på följande teman: 

 3 feb Kulturarv 

 17 feb Populärkultur 

 24 feb Kulturens effekter 

Föreläsningarna erbjuds som en del av kulturnämndens kompetensutveckling 
för 2020.   
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§ 185   

Information om Konst i Stadsutvecklingsprocessen 
Sjöbo med konstnär Apolonija Šušteršic 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Apolonija Šušteršic för informationen om Konst i 
stadsutvecklingsprocessen Sjöbo och beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  
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§ 186   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 

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

Inkomna och avgivna skrivelser  

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 2019-12-09 
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§ 188 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 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med november 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med november 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.  

- 500 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.  

+ 400 tkr är Publika mötens prognos. Överskottet beror på tillfälligt lägre 
personalkostnader samt att bidragen till studieförbundet visar ett överskott.  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är – 650 tkr. Hela bufferten på 1000 
tkr tas då i anspråk.      

Beslutsunderlag 

1.   Budgetuppföljning till och med november 2019 
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§ 190 Dnr KUN 2019-00092 1.2.4.1 

Budget 2020 för Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budget 2020 för Kulturnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Drift  
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 185 400 tkr, i den reviderade 
budgeten. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med 2 300 tkr för 
att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom biblioteksverksamheten och 
Konstmuseet. Dessa fördelas med 1 300 tkr till Biblioteken i Borås och 
1 000 tkr till Konstmuseet. 
Kommunbidraget har höjts med 9 300 tkr med anledning av att budgeten för 
skolbiblioteksverksamheten flyttas till Kulturnämnden från 
Grundskolenämnden. 

Investeringar 

Förvaltningsövergripande investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och 
andra diverse mindre investeringar. För 2020 finns 500 tkr tillgängligt. 

Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp  
Ett årligt anslag på 1 200 tkr avsätts för inköp av konst till Konstmuseet och 
Textilmuseet. 
Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln. Ett anslag som motsvarar en procent 
av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av fastigheter 
avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning. För 2020 har detta 
beräknats till 2 300 tkr. 

Skulpturbiennal/Jubileumsutställning 2021  
Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-års jubileet att växa till 
en större konstbiennal som inrymmer alla konstformer. Detta kommer att ske i 
samarbete med Textilmuseet och Borås TME. Arrangemanget ska öppna i maj 
2021 och pågå t om med oktober 2021. Budgeten är förstärkt med sammanlagt 
4 500 tkr under åren 2020-2021. För år 2020 är anslaget 3 000 tkr.      

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020 för Kulturnämnden      
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Yrkanden 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja Kulturnämndens budget 2020. 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med 
tilläggsyrkande till Kulturnämndens budget 2020.  

Se bilaga 1  

Ordföranden ställer förslaget att lägga till, tilläggsyrkanden till budget 2020 och 
finner att Kulturnämnden beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och Mitt-
S-Samverkans budget 2020. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning  

Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill avslå röstar nej. 
Vinner ja har Kulturnämnden beslutat enligt Valter Kotsalainens (SD) och 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Vid omröstningen röstas nej av Sara 
Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Lars Gustaf Andersson (L), Johan 
Dahlberg (S), Monica Haglund Borg (S), Hanna Werner (MP), Lotta Löfgren 
Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M), samt ja 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. 

Se bilaga 2.  
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§ 191 Dnr KUN 2019-00138 1.2.3.2 

Besluts- och behörighetsattestanter 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden antar upprättat förslag till besluts- och behörighetsattestanter 
2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner 
skall varje nämnd utse attestanter.               

Beslutsunderlag 

1. Kulturförvaltningens besluts- och behörighetsattestanter 2020                  
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§ 192 Dnr KUN 2019-00139 2.2.1.0 

Remiss - Digital strategi 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om digital strategi 2020 med 
tillägg om att de digitala tjänsterna även ska vara tillgängliga ur ett 
funktionshinderperspektiv.      

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden anser att mycket väsentligt formulerats i strategin – vad 
digitalisering kan innebära för kommunens effektivisering, för kommunen som 
attraktiv arbetsgivare samt för kompetensförsörjningen. Likaså att digitalisering 
kan innebära en förbättrad arbetsmiljö för stadens medarbetare. Det är positivt 
att det tydligt framgår att det är varje förvaltnings uppdrag att fortlöpande 
initiera nya projekt och nya digitala tjänster. Det måste vara verksamheternas 
behov som styr vilka digitala tjänster som behövs. Kulturnämnden bejakar det 
som beskrivs som öppna data, t ex så finns tankar för biblioteken i 
Boråsregionen att med teknikens hjälp utöka servicen för hela Sjuhärad. Öppen 
källkod är ett av de alternativ som finns för detta.  

Ett exempel på hur arbetsmiljön kan effektiviseras med digital teknik i 
Kulturförvaltningen är stadsteaterns pågående projekt med att arbeta i digitala 
3D modeller och 2D ritningar i produktionsprocesserna med målet att förbättra 
de interna kommunikationsprocesserna då alla får tillgång till korrekt 
information hela tiden.  

Kulturnämnden föreslår att meningen under rubriken Hög kvalitet och effektiv 
verksamhet – Arbete bör ersättas genom automatisering förtydligas. Det som 
avses är rutinarbete, inte arbete i vid mening. Tanken är ju, som framgår av 
innehållet i strategin, att digitalisering ska frigöra tid som kan användas för 
förbättrad och utökad personlig service. 

Kulturnämnden vill slutligen framhålla vikten av att de digitala tjänsterna måste 
vara tillgängliga även ur ett funktionshinderperspektiv.    

Beslutsunderlag 

1. Förslag till remiss – Digital strategi 2020                
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§ 193 Dnr KUN 2019-00133 1.1.3.0 

Sammanträdestider för Kulturnämnden 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer nämndens sammanträdesdagar för 2019 till 28 
januari, 24 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 
19 oktober, 16 november samt 7 december.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har utarbetat, i samråd med presidiet, förslag till 
sammanträdesdagar 2020 för Kulturnämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Kulturnämndens sammanträdesdagar 2020 
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§ 194   

Julhälsning      

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Sara Andersson (S) tackar nämndens ledamöter, ersättare samt 
förvaltningens tjänstepersoner för 2019 och tillönskar alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.  

Första vice ordföranden Falco Güldenpfennig (KD) instämmer i detta och 
framför ett tack och en tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År till 
ordföranden.  

Kulturförvaltningen, genom Eva-Lotta Franzén, önskar alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.  

      

 

 

 

 


