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Instans 

Kulturnämnden 

Plats och tid: Digitalt möte via Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 7 december 
2020 kl. 15:00-17:55, ajournering kl. 16:35-16:55, kl. 17:30-17:45. 

Ledamöter  
Sara Andersson (S), Ordförande, närvarande i Röda 
rummet 

 

Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande, 
närvarande Röda rummet 

 

Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande, 
närvarande via Teams 

 

Sokol Demaku (S) ers. Jan-Erik Löberg (S), 
närvarande via Teams 

 

Monica Haglund Borg (S), närvarande via Teams,  
§§ 155-169 
Roy Davidsson (S), ers. Monica Haglund Borg (S),  
närvarande via Teams §§ 152-154 

 

Catharina Rapp (C), närvarande via Teams,  
§§ 155, 160-161, 163-169 
Farzaneh Ghasemi (C), ers. Catharina Rapp (C)  
närvarande via Teams §§ 152-154, 156-159, 162 

 

Lotta Löfgren Hjelm (M), närvarande via Teams  
Marie Jöreteg (M), närvarande via Teams  
Valter Kotsalainen (SD), närvarande via Teams  

Ersättare 
Roy Davidsson (S), närvarande via Teams §§ 155-169 
Birgitta Andersson (S), närvarande via Teams 
Farzaneh Ghasemi (C), närvarande via Teams §§ 155, 160-161, 163-169 
Hanna Werner (MP), närvarande via Teams 
Anah Sjösten (M), närvarande via Teams 
Emil Moghaddam (KD), närvarande via Teams 
Maria Lindgren (SD), närvarande via Teams §§ 155-169 

Övriga tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef, närvarande i Röda rummet 
Markus Liljedahl, controller, närvarande via Teams 
Marie Nyman, teaterchef, närvarande via Teams 
Olof Berge-Kleber, bibliotekschef, närvarande via Teams 
Ulrika Kullenberg, museichef, närvarande via Teams 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef, närvarande via Teams 
Eva Eriksdotter, museichef, närvarande via Teams 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten, närvarande via Teams 
Maria Zetterström Tuvegran, HR-chef, närvarande via Teams 
Cecilia Strömberg, ekonomichef, närvarande via Teams 
Evelina Lövnord, nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 

Övriga deltagare 
Elev vid Kulturskolan, närvarande via Teams § 155 
Lena Holst, musiklärare vid Kulturskolan, närvarande via Teams § 155 
Jan Henriksson, tekniker vid Kulturskolan, närvarande via Teams § 155 
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Justeringens plats och tid 
Klusterhuset, Sturegatan 28, torsdagen den 10 december 2020, kl. 12.00.  
 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 10 december 2020 
 

Paragrafer §§ 152-169 
 

Underskrifter 

Ordförande   ..........................................................................  
 Sara Andersson (S) 
 

Förvaltnings- 

chef  ..........................................................................  
 Eva-Lotta Franzén 
 

Justerare  ..........................................................................  
 Falco Güldenpfennig (KD) 
 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Evelina Lövnord 
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Ärendelista 

§ 152 
Upprop och val av protokollsjusterare ................................................ 4 

§ 153  
Godkännande av föredragningslista ................................................... 5 

§ 154  
Informationsärenden .......................................................................... 6 

§ 155  
Julhälsning, ca kl. 17.00 ..................................................................... 9 

§ 156 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 
Inkomna och avgivna skrivelser 2020 .............................................. 10 

§ 157 Dnr KUN 2020-00161 1.1.3.0 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 11 

§ 158 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 
Budgetuppföljning till och med november 2020 ................................ 12 

§ 159 Dnr KUN 2020-00086 1.2.4.1 
Reviderad Budget för Kulturnämnden 2021:2 .................................. 13 

§ 160 Dnr KUN 2020-00154 1.2.3.2 
Besluts- och behörighetsattestanter 2021 ........................................ 14 

§ 161 Dnr KUN 2020-00157 3.6.1.3 
Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - Bokutgivning ......... 15 

§ 162 Dnr KUN 2020-00156 3.6.1.3 
Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter, SV 
Sjuhärad .......................................................................................... 16 

§ 163 Dnr KUN 2020-00158 1.2.4.0 
Avgifter vid biblioteken i Borås 2021 ................................................ 17 

§ 164 Dnr KUN 2020-00131 1.2.3.1 
Skolbiblioteksprogram 2021-2024 .................................................... 18 

§ 165 Dnr KUN 2020-00148 2.1.1.0 
Remiss - Informationssäkerhetspolicy Borås stad ............................ 19 

§ 166 Dnr KUN 2020-00145 1.1.3.0 
Remiss - Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken ....................... 20 

§ 167 Dnr KUN 2020-00146 3.1.1.2 
Inbjudan till samråd för detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås 
Stad ................................................................................................. 21 

§ 168 Dnr KUN 2019-00116 3.1.1.2 
Detaljplan för Hulta Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan, Borås 
Stad ................................................................................................. 22 

§ 169 Dnr KUN 2018-00170 3.1.1.2 
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 med flera, 
Borås Stad ....................................................................................... 23 
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§ 152   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Falco Güldenpfennig (KD). Justeringen sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den 
10 december 2020 kl. 12.00.   
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§ 153   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att ärendena ”Detaljplan för Hulta Hulta 4:36 med flera, Nya 
Hultakyrkan, Borås Stad och ”Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 med flera, Borås Stad”, förtecknas på dagordningen som punkt 
nr. 17 och nr. 18.  

 
Ärendet ”Remiss - Informationssäkerhetspolicy Borås stad” flyttas upp och 
behandlas som punkt 14. Ärendet ”Remiss – Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken” behandlas under punkt 15 samt ärendet ”Inbjudan till samråd för 
detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad” under punkt nr.16.     
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§ 154   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
    

Sammanfattning av ärendet 
Eva-Lotta Franzén  
Kulturchefen ger en övergripande bild av läget i förvaltningen med anledning 
av den pågående pandemin och hur samhällets restriktioner påverkar de olika 
verksamheterna.  

 
Arbetet med att förverkliga det nya Sjöbohuset har startat i samverkan mellan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, AB 
Bostäder, Arbetslivsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen, detta 
efter budgetbeslutet om att skapa en mötesplats på Sjöbo enligt det förslag som 
Kulturnämnden med flera föreslagit kommunstyrelsen. Den preliminära 
tidsplanen är att den nya mötesplatsen ska stå klar hösten 2022. Det kommer bli 
en ökad hyra för Kulturnämnden vilket måste äskas för i budget för 2022.    
 
Frida Uneback Malm 
Efter uppdaterad riskbedömning den 20 november har Kulturskolan ställt om 
all gruppverksamhet till andra former, till exempel digitala lektioner via Teams 
eller kassar med lektionsinnehåll/uppgifter.  
 
Individuella lektioner med max 1-3 elever/tillfälle är igång fysiskt i lokalerna. 
Elever födda 2005 eller tidigare erbjuds distansundervisning. Föreställningar 
och konserter är tillfälligt inställda, dock sker inspelningar i mindre format. 
Dessa åtgärder är tagna för att minska smittspridning, då gruppverksamheter 
bland annat samlar elever från alla skolor i kommunen. Även för att minska 
flödet av personer i huset under tider då det vanligtvis befinner sig många i 
omlopp.  
 
Åtgärderna gäller fram till vecka 6, 2021, så att lärarna får chans till en mer 
långsiktighet i planeringen kring undervisningen. Kulturskolans julkalender på 
Instagram är igång, detta är ett lustfyllt sätt att nå ut till elever och följare. 
 
Ulrika Kullenberg 
Årets första utställning byggs i januari och är deltagarprojektet We Knit for Peace 
som fått stor spridning och hittills samlat över 120 stickade bidrag från när och 
fjärran.  
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Det blir vissa ändringar i utställningsschemat 2021. Fashion Exposed – 100 år av 
svensk modefotografi förlängs två månader tom 2 maj och därefter öppnar Craft 
Rituals i juni.  
 
Inför nästa års Mode-basutställning går Textilmuseet nu ut med ett upprop som 
söker föremål, fotografier, minnen och berättelser från kunder eller anställda 
hos modeföretaget Bröderna Magnussons Damkonfektionsfabrik AB, som 
tillverkade lite finare konfektionsplagg med inspiration från Parismodet. 
Materialet samlas in i research-syfte. 
 
Den digitala närvaron fortsätter på jul-temat i december och är knutet till både 
Borås museum och museisamlingarna. Varje vecka släpps en julhantverksfilm i 
samarbete med Slöjd i Väst eller ett julrecept från café Gästis och varje advent 
blir det Gårdstomtesägner tillsammans med berättarduon Hörsägen. Vidare blir 
det storytelling och samlings-reportage om exempelvis kakmått från en fabrik i 
närområdet och jultraditioner från förr. 
 
En film finns på Textilmuseets hemsida där dräkthistoriker Tonie Lewenhaupt, 
som skrivit utställningstext och katalog, presenterar Fashion Exposed. 
 
Lena Hermanson 
Hälften av medarbetarna arbetar mestadels hemifrån med planerings- och 
förberedelsearbete inför vårens arrangemang. P.g.a. att Kulturhuset för 
närvarande i stort sett är stängt, arbetar personalen i 
Informationen/Biljettkassan måndag-fredag och har öppet för 
biljettkasseärenden dessa dagar kl. 16-18. Övrig tid arbetar de med andra 
administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Bio Röda Kvarn har ett fåtal 
visningar kvar och kör för max åtta personer i salongen. 

 
Olof Berge-Kleber 
Biblioteken i Borås har sina lokaler stängda just nu, som ett led i att begränsa 
smittspridningen av Covid-19. Biblioteken fortsätter den digitala verksamheten 
och publicerar bland annat en julkalender på Facebook. Övriga tjänster som 
Biblioteken i Borås tillhandahåller är att det går att låna och lämna via den så 
kallade take away-tjänsten, där allmänheten kan ringa till biblioteket och be att 
få hämta det som önskas utanför själva bibliotekslokalen. Hemleveranser finns 
som alternativ för de i riskgrupp. Biblioteken kan också hjälpa till med utskrifter 
och kopiering. 
 
Stadsbiblioteket flyttar om i lokalerna efter den nya plan som finns för hur 
biblioteket ska gestaltas. Tyvärr har byggena som är beställda inte varit möjliga 
att tidigarelägga, vilket innebär att de kommer att ske först efter årsskiftet. 

För skolbiblioteken fortsätter arbetet som vanligt, utefter förutsättningarna som 
ges på respektive skola. För gymnasiebiblioteken blir det från och med den 7 
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december en återgång till hur de arbetade i våras, då det från denna dag har 
införts distansundervisning vid alla gymnasieskolor i landet. 
 

Eva Eriksdotter  
Personalen på Borås Konstmuseum arbetar hemifrån i den mån det går, men 
hjälps åt så att museet alltid är bemannat av personal. Planerade utställningar till 
våren har skjutits fram under rådande omständigheter. Arbetet inför 
konstbiennalen 2021 fortskrider. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind 
har tackat ja till att inviga biennalen den 29 maj 2021. 
 
Marie Nyman  
Teaterchefen informerar om kommande års verksamhetsplan som bygger på 
mål i Kulturprogrammet samt det regionala långsiktiga uppdraget. Höstens 
program och gästspel på Borås Stadsteater har ställts in på grund av pandemin. 
Trots inställd verksamhet har teatern påbörjat repetitioner för vårens första 
produktion för att förhoppningsvis kunna erbjuda scenkonst och möta 
publiken, så snart detta blir möjligt.  
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§ 155   

Julhälsning 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden riktar ett stort och varmt tack till eleven från Kulturskolan och 
dess personal för den fantastiska tvärflöjtskonserten. 

Ordförande Sara Andersson (S) riktar ett innerligt tack till nämndledamöter och 
framförallt all personal inom förvaltningen som under pandemin 2020 
outtröttligt fortsatt att ställa om verksamheten i samma takt som det kommit 
nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Nya risk- och 
konsekvensanalyser har gjorts gång på gång.  All personal önskas en riktigt god 
och vilsam jul och ett gott nytt år. 

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, framför sitt tack för det 
gångna året, som såväl majoritetens partier som förvaltningen, har kunnat leda 
inom Kulturnämndens breda verksamhetsfält - trots ett omvärldsläge som har 
varit extremt prövande och svårhanterligt. 
Samtidigt tillönskas samtliga medarbetare, chefer, kulturchefen, ledamöter, 
andre vice ordföranden och ordföranden en god jul och ett gott nytt år! 
 
Eva-Lotta Franzén tackar nämnden för det goda samarbetet under ett på många 
sätt utmanande år. 
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§ 156 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 2020 

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 2020-12-07.    
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§ 157 Dnr KUN 2020-00161 1.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen och beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut enligt utsänd lista redovisas.       

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
2020-12-07.    
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§ 158 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med november 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med november 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 
höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgår nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 
den nya familjecentralen Herkules. Kulturförvaltningens prognos för helåret är 
+3 149 tkr.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med november 2020.                                     
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§ 159 Dnr KUN 2020-00086 1.2.4.1 

Reviderad Budget för Kulturnämnden 2021:2 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budget 2021 för Kulturnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 190 000 tkr (driftmedel) och 
inkluderar ett effektivitetskrav på 1 850 tkr. Kommunbidraget har allmänt 
förstärkts med 2 000 tkr för att upprätthålla och förstärka kvaliteteten inom 
verksamheterna. Kommunbidraget har också höjts med 1 300 tkr för ökade 
kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna. 

Vad gäller investeringsmedel så är medel avsatta för förvaltningsövergripande 
investeringar, konstinköp till Konstmuseets och Textilmuseets samlingar, till 
2021 års konstbiennal samt för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. 
Även medel för ett nytt hyllsystem till det kommande nya Sjöbohuset är avsatt. 

Med den avsatta budgeten har Kulturnämnden goda möjligheter att genomföra 
sitt uppdrag i enlighet med det nya styrdokumentet Kulturprogram – Kultur för 
alla 2020-2023. Dock återstår en del utmaningar att lösa under budgetåret, bl a 
hur Kulturskolans budget ska komma i balans och hur biblioteksverksamheten 
bäst ska organiseras. Likaså är den pågående pandemin en osäkerhetsfaktor och 
hur eventuella fortsatta restriktioner kommer att påverka kulturens utbud och 
möjligheter för publiken och boråsarna att ta del av detta.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021 för Kulturnämnden 

 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet till 
förmån för sin egen budget och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1. 
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§ 160 Dnr KUN 2020-00154 1.2.3.2 

Besluts- och behörighetsattestanter 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att anta upprättat förslag till besluts- och 
behörighetsattestanter 2021.     

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Kulturförvaltningens besluts- och behörighetsattestanter 2021.   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr KUN 2020-00157 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - 
Bokutgivning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar bokprojektet Stadsdelar i Borås 20 tkr i tryckbidrag för 
att trycka en ny upplaga av boken Stadsdelar i Borås. Det ska tydligt framgå i 
boken att den trycks med stöd av Kulturnämnden.          

Sammanfattning av ärendet 

Boken Borås stadsdelar betonar stadens kulturhistoriska sammanhang med 
både fakta och skrönor. Då bokens första upplaga, som bekostades av den 
enskilde, är slutsåld vill man nu trycka en ny upplaga. Redan 2019 blev projektet 
beviljat 10 tkr för tryck av boken, men ansökan drogs senare tillbaka av 
sökanden.  Kulturnämnden bedömer att bokprojektet har särskild betydelse för 
kunskapsproduktionen om stadens historia samt stärker kunskaperna om 
kulturarven i Borås. Den höjda summan i beslutet görs med anledning av att 
boken passar väl in i Borås 400-års firande och kommer vara ett relevant bidrag 
till detta firande.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag 2020-11-13.   
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§ 162 Dnr KUN 2020-00156 3.6.1.3 

Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande 
aktiviteter, SV Sjuhärad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Studieförbundet Vuxenskolan 250 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås i projektet 
Ungdomar möts på Hemgården.  

Summan betalas ut omgående. Ej utnyttjat bidrag återbetalas.   
 
Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv.     

Sammanfattning av ärendet 

Projektets ambition är att skapa samverkan mellan de aktörer som redan idag är 
viktiga parter i att stärka integration och samhörighet i staden. Projektet är 
lovvärt då det omfattar även de så kallade serviceorterna, och kombinerar 
folkbildningens strukturer med arrangemang som formar stadens identitet. 
Vidare finns ambitionen att samverka med övriga verksamheter i att stärka 
ungdomars kulturutövande, och att nå de unga som idag inte nås av de 
offentliga kulturverksamheterna.  

Ansökan visar på god insikt i integrations- och samverkansarbetets utmaningar, 
och projektet bedöms kunna bidra med kunskaper och framsteg mot målet av 
Borås som socialt hållbar stad.  

Ärendet har stämts av med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mötesplatser 
och öppen ungdomsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, Ungdomar möts på 
Hemgården      
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§ 163 Dnr KUN 2020-00158 1.2.4.0 

Avgifter vid biblioteken i Borås 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att uppdatera bibliotekens avgifter från och med 
210101 enligt följande: 

Förseningsavgifter: 
Böcker och andra medier: 4 kr/dag. 
Spelfilm och TV-spel: 20 kr/dag. 
Maximalt debiteras 100 kr/titel och 200 kr/återlämningstillfälle. 
 
Förseningsavgifter debiteras inte för barn- och ungdomsmedier, med undantag 
för spelfilm och TV-spel. 

Fjärrlåneavgifter: 
Att fjärrlåna media från bibliotek i Norden är gratis men utomnordiska fjärrlån 
görs till självkostnadspris. 

Ersättning av förlorat bibliotekskort: 
Vuxna 20 kr, barn 10 kr. 

Förstörd eller förlorad media: 
Biblioteken i Borås debiterar följande schablonbelopp: 
300 kr för spelfilm och TV-spel. 
200 kr för vuxenmedia. 
150 kr för barnmedia. 
100 kr för tidskrifter. 
Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde. 
 
Räkningsavgift: 
Om Biblioteken i Borås skickar ut en räkning, utgår en avgift på 35 kr/räkning.        

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteken i Borås har i budgeten för 2021 fått ett ökat intäktskrav. Därför 
behöver förseningsavgiften för ”Böcker och andra medier” höjas från 3 kr/dag 
till 4 kr/dag. 
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§ 164 Dnr KUN 2020-00131 1.2.3.1 

Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till Skolbiblioteksprogram 2021-2024 och 
sänder det på remiss till Grundskolenämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Skolbiblioteksprogrammet anger hur skolbiblioteken, som drivs av 
Kulturnämnden, ska arbeta och utvecklas på grundskolorna. Programmet är 
framtaget i samarbete mellan de båda förvaltningarna. I programmet uttrycks 
att skolbiblioteken ska vara en integrerad del av undervisningen och fokusera på 
de delar där bibliotekarierna har sin främsta kompetens. Det vill säga inom 
områdena språkutveckling och läsfrämjande, att värdera och använda 
information samt att ge en grundläggande digital kompetens. Biblioteken ska 
också fungera som mötesplatser i skolan och vara en naturlig samlingspunkt i 
elevernas vardag. 

Till Skolbiblioteksprogrammet kopplas en aktivitetsplan som gäller för varje 
skola och skolbibliotek.              

Beslutsunderlag 

1. Skolbiblioteksprogram 2021-2024     
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§ 165 Dnr KUN 2020-00148 2.1.1.0 

Remiss - Informationssäkerhetspolicy Borås stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads informationssäkerhetspolicy med 
synpunkter på vikten av god samverkan och dialog i det kommande arbetet 
kring framtagandet av styrdokument och anvisningar.        

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 
vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 
muntlig, pappersbunden eller digital. Den ska vara tillgänglig för de som 
behöver den och har behörighet att ta del av den. Den ska vara komplett och 
korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att 
säkerställa informationssäkerhet inom Borås Stads alla förvaltningar, nämnder 
och majoritetsägda bolag.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Informationssäkerhetspolicy Borås Stad, 2020-11-02.                
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§ 166 Dnr KUN 2020-00145 1.1.3.0 

Remiss - Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslag på stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 
med önskemål om tillägg enligt nedanstående.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden ser positivt på initiativet att genom stadsbyggnadsprogrammet 
Staden vid parken skapa ett sammanhängande parkstråk i Borås. Förslaget är 
nyskapande och ger förutom ekologiska och klimatmässiga förtjänster en 
attraktiv miljö att leva och vistas i – både i och kring parkstråket.  

För det projekt stadsbyggnadsprogrammet beskriver, har ännu inte principer 
för gestaltning och utformning fastslagits. Redan i detta stadium bör likafullt 
programmet framhålla vikten av att inkorporera konst och kultur i parkstråkets 
gestaltade livsmiljö, exempelvis genom offentlig konst eller genom att ha som 
målsättning att parkavsnitten, där möjligt är, ska planeras på ett sätt som syftar 
till att stärka befintliga kulturmiljövärden. Av denna anledning bör personal från 
Kulturförvaltningen vara delaktig i berörda delprojektgrupper eller 
motsvarande.              

Beslutsunderlag 

1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

2. Kulturprogram för Borås Stad (2020)  
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§ 167 Dnr KUN 2020-00146 3.1.1.2 

Inbjudan till samråd för detaljplan Gässlösa, Gässlösa 
5:15, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker föreslagen detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15.      

Sammanfattning av ärendet 

Planen syftar till att möjliggöra bygge av lokaler för skolverksamhet, framför allt 
en grundskola (F–9) med kapacitet för ca 800 elever, samt en idrottshall. 
Detaljplanen är del i Borås Stads utveckling av hela Gässlösa-området, som 
innebär en omvandling från industriområde till funktionsblandad stadsdel med 
bostäder, handel och service. Bygget av skola är således väl förankrat i ett vidare 
samhällsplaneringsperspektiv för Borås Stad.  
 
Planområdets befintliga bebyggelse utgjordes fram till helt nyligen av stadens 
före detta reningsverk, vars första delar uppfördes för 86 år sedan och sedan 
varit föremål för om- och tillbyggnad. Anläggningarna har nu jämnats med 
marken. Givet reningsverkets ålder och dess roll i utvecklingen av 
infrastrukturen i Borås, saknade dock inte anläggningen samhälls- och 
teknikhistoriska värden. Reningsverksbyggnaden i funktionalistisk stil har också 
haft vissa arkitektoniska kvaliteter. Det ligger nära till hands att tro att man hade 
behandlat detta industriområde annorlunda ur ett bevarandeperspektiv, om det 
hade varit en del av den i Borås mer uppvärderade textilindustrin. I 
sammanhanget är det viktigt att minnas att infrastruktur och ”kringindustri” 
också var helt nödvändig för att möjliggöra Borås roll som Sveriges 
textilindustriella centrum.  
 
Kulturnämnden vill därför poängtera att de eventuella kulturhistoriska värden 
som platsen och dess bebyggelse har besuttit, tydligare hade kunnat värderas 
och framhållas i beredningsarbetet med föreliggande detaljplan. Anläggningen 
borde ha blivit föremål för en adekvat industriantikvarisk dokumentation innan 
rivning påbörjades, exempelvis genom fotografering av exteriörer och valda 
interiörer, studier av ritningar, med mera. En sådan undersökning skulle 
Kulturnämnden ha framhållit behovet av, om vi hade blivit remitterade 
rivningslovsärendet.     

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning   
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§ 168 Dnr KUN 2019-00116 3.1.1.2 

Detaljplan för Hulta Hulta 4:36 med flera, Nya 
Hultakyrkan, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Hulta, Hulta 4:36 m.fl. (Nya 
Hultakyrkan).        

Sammanfattning av ärendet 

Förslag för detaljplan för Nya Hultakyrkan tillstyrktes av Kulturnämnden då 
planen låg ute för samråd 2019. Sedan dess har ändringar gjorts på några 
punkter, bland annat rörande kompensationsåtgärder för förlorade naturvärden. 
Planens innehåll avseende markanvändning och principer är dock i allt 
väsentligt bibehållet. Sedan samrådet har även en arkeologisk förundersökning 
av området genomförts. 

Planområdet rymmer även fornlämningar i form av framför allt odlingsrösen, 
vilket vittnar om platsens långa historia som del i ett odlingslandskap. Området 
har sedan samrådet varit föremål för arkeologisk förundersökning. Inom den 
fossila åkermarken hittades ett sjuttiotal röjningsrösen (tidigare ska bara ett 
tjugotal ha varit kända) samt två husgrunder (från slutet av 1800- eller 1900-
talet). Upptagna sökschakt mellan rösena gav inga fynd av boplatslämningar.  

För de lämningar som inte berörs av den planerade exploateringen kvarstår 
fornlämningsstatus. Utredningen föreslår att inga ytterligare arkeologiska 
åtgärder krävs. Kulturnämnden ser det därför som godtagbart att området 
exploateras.     

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. ”Odlingsrösen i Hulta” (Arkeologisk förundersökning)                  
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§ 169 Dnr KUN 2018-00170 3.1.1.2 

Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 
17 med flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Alideberg, Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad.      

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra huvudsakligen byggande av bostäder inom 
fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17, som idag är planlagda för 
industriändamål. De båda befintliga byggnaderna finns utpekade i Borås Stads 
Kulturmiljöprogram. Planen innebär att befintlig bebyggelse bevaras och att 
ytterligare byggnader får uppföras. 

Detaljplanen tillstyrktes av Kulturnämnden 2019 då den låg ute för samråd. Det 
har därefter bara gjorts mindre ändringar i planen, som inte nämnvärt påverkar 
gestaltning/utformning och kulturmiljövärden. De tydliga 
skyddsbestämmelserna för båda byggnaderna kvarligger i föreliggande 
detaljplan: byggnaderna förläggs med rivningsförbud, befintliga gula 
tegelfasader ska bevaras, utvändig tilläggsisolering är inte tillåten och 
fönstersnickerier ska utformas likt de ursprungliga.  

Dessutom får inte balkonger nyuppföras åt Herrljungagatan. Kulturnämnden 
föreslår att det i plankartans f1 även anges, att om befintliga balkonger ersätts 
ska de behålla en utformning som inte förvanskar intrycket av byggnaden 
(vilket säkerställer att de enstaka befintliga balkongernas dekorativa intryck inte 
förtas).      

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

                  

 




