
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 

Instans 

Kulturnämnden 

Plats och tid: Digitalt möte via Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 25 januari 
2021 kl 17:00-20:45, ajournering kl. 19:25-20:13. 

Ledamöter 
Sara Andersson (S), Ordförande, närvarande i Röda 
rummet 
Emil Moghaddam (KD), ers. Falco Güldenpfennig 
(KD), 1:e vice ordförande, närvarande via Teams 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande, 
närvarande via Teams 
Sokol Demaku (S), ers. Jan-Erik Löberg (S), §§ 1-8, 
10-16, närvarande via Teams
Roy Davidsson (S), ers. Sokol Demaku (S), § 9,
närvarande via Teams
Monica Haglund Borg, (S), närvarande via Teams
Catharina Rapp (C), §§ 1-6, 8-16, närvarande via
Teams
Farzaneh Ghasemi (C), ers. Catharina Rapp (C), § 7,
närvarande via Teams
Lotta Löfgren Hjelm (M), närvarande i Röda rummet
Marie Jöreteg (M), §§ 1-16 under föredragning samt §§
1-7 under beslutsgång, närvarande via Teams
Carin Brandt (M), ers. Marie Jöreteg (M), §§ 8-16
under beslutsgång, närvarande via Teams
Valter Kotsalainen (SD), närvarande via Teams

Ersättare 
Roy Davidsson (S), §§ 1-8, 10-16, närvarande via Teams 
Birgitta Andersson (S), närvarande via Teams 
Farzaneh Ghasemi (C), §§ 1-6, 8-16, närvarande via Teams 
Hanna Werner (MP), närvarande via Teams 
Carin Brandt (M), §§ 1-16 under föredragning, §§ 1-7 under 
beslutsgång, närvarande via Teams 
Anah Sjösten (M), närvarande via Teams 
Maria Lindgren (SD), närvarande via Teams 

Övriga tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef, närvarande i Röda rummet 
Maria Zetterström Tuvegran, HR-chef, närvarande via Teams 
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 
Evelina Lövnord, nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 
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Justeringens plats och tid 
Klusterhuset, Sturegatan 28, torsdagen den 28 januari 2021, kl. 10.00 och kl. 13.00. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 januari 2021. 

Paragrafer §§ 1-16 

Underskrifter 
 

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

Förvaltnings- 

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

Justerare  ..........................................................................  
 Lotta Löfgren Hjelm (M) 
 
 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Evelina Lövnord 
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§ 1   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lotta Löfgren Hjelm (M). Justeringen sker i Klusterhuset den 28 januari 2021, 
kl. 10.00 och kl. 13.00.    
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§ 2   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att ärendena ”Förslag till inköp av skulptur Devil Whirls” och 
”Framflyttning av produktionen Knitting Peace” förtecknas på dagordningen 
som punkt nr. 15 och punkt nr. 16.   
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§ 3   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva-Lotta Franzén 
Verksamheten är självklart fortsatt påverkad av den pågående pandemin. Men 
sjuktalen bland personalen är glädjande nog mycket låga. Det betyder att våra 
åtgärder gett resultat, t ex att så många som kan arbetar hemifrån och att man 
tänker på att hålla avstånd och är försiktig. Sedan nyår rapporterar 
förvaltningen sjukfrånvaro och verksamhetsförändringar två gånger i veckan till 
centrala krisledningen. 
 
Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens 21 januari gäller 
följande: Måndag 25 januari öppnar närbiblioteken. Måndag 8 februari öppnar 
stadsbiblioteket. Fram till dess fortsätter stadsbiblioteket med servicetider och 
de tjänster som erbjuds idag. För biblioteken som ligger i en Mötesplats beror 
öppnandet på hur det går att genomföra tillsammans med övriga verksamheter i 
respektive Mötesplats. Max 6 besökare samtidigt på 
närbiblioteken/mötesplatsbiblioteken. När stadsbiblioteket öppnar, max 20 
besökare samtidigt och max 15 minuters besök – kom in, gör ditt ärende, gå ut 
igen. Teknik finns tillgänglig för nödvändiga ärenden (hur kommer att skilja sig 
på olika bibliotek beroende på förutsättningar). Datorer finns tillgängliga för 
bokning, men max 15 minuter per dag, för nödvändiga ärenden. Inga 
dagstidningar och inga sittplatser (möjligen 1-2 sittplatser för den som behöver 
hjälp och har svårt att stå under tiden de väntar). Meröppet är inte tillgängligt. 
Take away och hemleveranser finns kvar som tjänster vid alla bibliotek för de 
som önskar att utnyttja dessa. Budskapet är att biblioteken öppnar igen, men att 
inget ännu är som vanligt, kom till biblioteken men bara om det är nödvändigt. 
 
Röda Kvarn startat säsongen 25 januari med filmvisningar för max åtta 
personer i salongen. 
 
Lördagsbarn planerar för barnaktiviteter från mars för max åtta personer åt 
gången. 
 
Tisdagar sänder streamat samt för åtta personer i salongen. 
 
Kulturskolan tog före jul ett mer långsiktigt beslut om att ha digital 
undervisning t o m vecka 6 samt har reducerat avgiften pga detta med 100 kr. 
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Tanken var att om möjligt starta med viss fysisk verksamhet efter sportlovet. 
Den långsiktiga planen är att öppna upp verksamhet på ett smittsäkert sätt för 
barn födda 2005 eller senare efter februarilovet om rekommendationerna från 
regeringen kvarstår.   
 
Konstmuseet och Textilmuseet håller stängt till vecka 6.  
Stadsteatern har ställt in föreställningen Ett informellt samtal och den kommer 
istället att visas digitalt inom kort. Flera av de inbokade gästspelen har ställt in 
sina föreställningar under våren.  
 
Ulrika Kullenberg 
Museerna fortsätter med digitala arbetsmetoder, exempelvis Quiz och 
Instagramreportage från samlingarna. Till utställningen We knit for peace görs en 
digital utställningskatalog där alla deltagare blir presenterade ihop med sina 
verk.  
 
Uppropet inför Mode-basutställning med Bröderna Magnusson har blivit en 
succé och många hör av sig och vill delta på olika sätt. Det är alltifrån modeller 
för företagets marknadsföringskampanjer till familjens släktingar, men de flesta 
är personer som har material från företagets kollektioner och verksamhet. 
 

Olof Berge Kleber 
Stadsbiblioteket är i slutfasen av att flytta runt och omgestalta 
biblioteksrummet. Bland annat vill biblioteket få en större yta för ungdomar, en 
mer lättskött och bättre programscen samt ett luftigare bibliotek med fler 
sittplatser. Just nu sker en del måleriarbeten, det som kvarstår efter det är att få 
teknisk utrustning på plats, få inköpta möbler levererade och några mindre 
byggen gjorda, där är biblioteket beroende av när snickerifirman har möjlighet 
att utföra arbetena. Beklagligtvis blir det svårt för besökarna att märka av så 
stora skillnader när biblioteket öppnar igen, då biblioteket för närvarande inte 
är någon mötesplats och det exempelvis inte finns några sittplatser i lokalen. 
 
Biblioteken i Borås är medsökande i ett språkprojekt inom ramen för Ett socialt 
hållbart Borås. Projektet avser området Norrby och Förskoleförvaltningen står 
bakom projektansökan. Även Fritids- och Folkhälsoförvaltningen är 
medsökande. 
 
Information lämnas om en händelse på Viskafors bibliotek. 
 

Marie Nyman 
För tillfället arbetar teatern med att filma produktionerna Ett informellt samtal om 
den nuvarande situationen och barnproduktionen Mors lilla Olle. Tillverkning är 
igång för kommande produktioner i höst.  
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Frida Uneback Malm 

Lovverksamheten vecka 7 ersätts med #Vinterkassen som delas ut till 2000 
barn och ungdomar i Borås.  

Öppen Ateljé - öppnandet av planerad drop-in-verksamhet för barn och unga 
skjuts på framtiden på grund av rådande läge i samhället. Verksamheten hoppas 
kunna öppna upp senare i vår.  
  
Rekryteringsprocessen av kulturpedagoger som skall verka ute på 
mötesplatserna (Hässlehuset, Norrby) pågår nu. Intresset för tjänsterna har varit 
stort.  

 
Eva Eriksdotter 
Borås Konstmuseum har stängt t o m vecka 6, under stängning finns möjlighet 
att ta del av en längre digital visning av den stora utställningen Generation på 
museets hemsida och sociala medier. 
 
Ett arbete pågår för att tillgängliggöra delar av museets samling genom tjänsten 
Digitalt Museum. Digitalt Museum är en webbplats där museers samlingar görs 
tillgängliga för allmänheten och besökare kan utforska, dela och föra dialog om 
konst- och kulturarv. 
 
Konstmuseets samling är populär och museet lånar ofta ut verk till olika 
institutioner i Sverige och utomlands. Att museets konst visas på andra 
institutioner är bra marknadsföring, det framgår alltid i utställningarna vem som 
äger verket. De verk som är mest efterfrågad är Anna Sjödahls ”Vår i 
Hallonbergen”. Under 2021 och 2022 kommer den att visas på fyra olika 
institutioner, Mjellby, Norrköping, Uppsala och Skövde konstmuseum. Ett 
annat verk som eftertraktat är Carl Johan De Geers Farfars Lunch som närmast 
kommer att visas på Thielska Galleriet i Stockholm. 
  

Lena Hermanson 
Inbjudan till nämndens ledamöter att ta del av Förintelsens minnesdag, som i år 
uppmärksammas med ett digitalt program. Länk till programmet via boras.se, 
Förintelsens minnesdags Facebooksida eller Youtube-kanalen Kultur i Borås. 
Programmet sänds onsdag den 27 januari kl. 18.00 och innehåller bla tal av 
statsminister Stefan Löfven, föredrag och musikinslag. Innan sändningen finns 
möjlighet att delta live i ljuständningsceremoni på P A Halls terrass med start kl. 
17.00. 
 
Stadsrummet, en exponeringsyta för stadsutvecklingsfrågor i Kulturhusets 
nedre våning, är på gång igen. Med hjälp av Stadsteatern har nu en funktionell 
skåpsvägg kommit på plats. Nästa steg är mattläggning för att definiera rummet. 
Planen är en publik invigning under jubileumsåret. 
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Internt arbetar Publika möten med att utveckla sin verksamhetsplan utifrån det 
nya kulturprogrammet.  
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§ 4 Dnr KUN 2021-00005 3.6.5.25 

Redovisning av 2020 års inköp av konst, Konstmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 

2020 års inköp av konst till Borås konstmuseum redovisas enligt bilaga.               

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av inköpt konst under 2020.  
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§ 5 Dnr KUN 2020-00181 1.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

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 
2021-01-25.  
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§ 6 Dnr KUN 2020-00180 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 2021 

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 2021-01-25.  
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§ 7 Dnr KUN 2020-00171 3.6.1.3 

Bidrag till studieförbunden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera 
utbetalningarna av 2021 års årsbidrag till studieförbunden enligt 
rekommendation från Folkbildningsrådet samt att uppdra åt 
Kulturförvaltningen att samla samtliga studieförbund då de får redogöra för hur 
de arbetar med att förhindra att dubbelrapportering av studietimmar sker och 
hur respektive förbund arbetar med att främja jämställdhet inom sin 
verksamhet.  
 
Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv. För Catharina Rapp (C) tjänstgör Farzaneh 
Ghasemi (C).  

Sammanfattning av ärendet 

Årsbidrag att fördela till studieförbunden enligt Västra Götalands 
Bildningsförbunds fördelningsverktyg uppgår 2021 till 3 000 tkr.   
 

Förslag och yrkanden 
Mitt S-samverkan genom ordförande Sara Andersson (S) föreslår att nämnden 
ger Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera utbetalningarna av 2021 års 
årsbidrag till studieförbunden enligt rekommendation från Folkbildningsrådet 
samt att uppdra åt Kulturförvaltningen att samla samtliga studieförbund då de 
får redogöra för hur de arbetar med att förhindra att dubbelrapportering av 
studietimmar sker och hur respektive förbund arbetar med att främja 
jämställdhet inom sin verksamhet. 
 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag, att inte bevilja Ibn Rushd bidrag, se bilaga 1.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna genom Falco Güldenpfennig (KD) har 
inkommit med ett alternativt beslutsförslag, att bidragen för 2021 till studieförbunden 
utbetalas enligt beslutsunderlaget, dock ej till Ibn Rushd, samt att beslutet återremitteras med 
syftet att utreda förutsättningarna för framtida stöd Ibn Rushd, se bilaga 2. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S samverkans och Sara 
Anderssons (S) förslag, dels till Valter Kotsalainen (SD) och 
Sverigedemokraternas förslag och dels till Moderaterna och Kristdemokraterna 
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genom Falco Güldenpfennigs (KD) förslag och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Ordföranden tillkännager Mitt-S samverkans genom Sara Anderssons (S) 
förslag som huvudförslag i huvudomröstningen.  

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraternas yrkande 
och dels Moderaterna och Kristdemokraternas genom Falco Güldenpfennigs 
(KD) yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Beslut 
Utan omröstning 
Moderaterna- och Kristdemokraternas yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen.  

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller Mitt-S 
samverkans och Sara Anderssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; 
vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Moderaternas- och 
Kristdemokraternas yrkande. 

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), 
Monica Haglund Borg (S), Sokol Demaku (S), Farzaneh Ghasemi (C), samt nej 
av Emil Moghaddam (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M). 
Valter Kotsalainen (SD) avstår från att rösta. 

Kulturnämnden har med fem röster mot tre beslutat i enlighet med ordförandes 
förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget förslag, se bilaga 3. 

Moderaterna- och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget förslag. 

Beslutsunderlag 

Bidrag per studieförbund 2021, Kulturförvaltningen 

Kommunbidragsrekommendationen 2021 
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§ 8 Dnr KUN 2020-00182 3.6.1.3 

Redovisning av 2020 års kulturprojekt (En snabb slant 
och Projekt-/arrangemangsbidrag) 

Kulturnämndens beslut 

Redovisningen av 2020 års bidrag, En snabb slant och Projekt-
/arrangemangsbidrag godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Årets bidragsansökningar har präglats av pandemin covid-19. Då budgeten för 
2019 överskreds med 100 tkr ses nu ett överskott i liknande storleksordning, 
förmodligen beroende av uteblivna ansökningar. Antalet 
arrangemangsansökningar har minskat, och flera av de arrangemang som 
genomförts under året har påverkats av begränsningarna för offentliga möten 
som pandemin medfört. Flera arrangemang har skjutits på framtiden, och en 
del har genomförts i digitalt format. Ett arrangemang har helt ställts in.  

För bidragsformen En snabb slant fortsätter trenden att flertalet ansökningar är 
från enskilda personer, ej föreningar, och att bidraget främst söks för eget 
skapande och inte för regelrätta publika arrangemang. Positivt är att så många 
ungdomar i Borås vill uttrycka sig konstnärligt, och särskilt genom utställningar 
på den kommunala DIY-verksamheten i Brygghuset.               

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ansökningar, En snabb slant 2020 

2. Sammanställning av ansökningar, Projekt-/arrangemangsbidrag 2020     
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§ 9 Dnr KUN 2020-00152 3.6.1.3 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela Årsbidrag för 2021 enligt bilaga och att i 
budget för 2022 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. För att 
kunna möta upp föreningarnas behov sänker Kulturnämnden budget för 
arrangemang och projekt från 280 tkr till 247 tkr.  

Under våren 2021 kommer Kulturförvaltningen att fortsätta det inledda arbetet 
tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen för att integrera de två 
förvaltningarnas bidragssystem för att på så sätt uppnå större rättvisa för 
stadens föreningar inom kulturområdet.  
 
Sokol Demaku (S) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv. För Sokol Demaku (S) tjänstgör Roy Davidsson (S).  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanlagt har 25 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 
2021. Två kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. En av 
dem är ännu inte kvalificerad att söka Årsbidrag då flera av de begärda 
dokumenten inte skickats in samt att kriterierna för Årsbidrag inte uppnåtts. 

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 
verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag.  
För 2021 får merparten av föreningarna bibehålla storleken på sina bidrag från 
år 2020. 

För att kunna möta upp föreningarnas ekonomiska behov behöver 
Kulturnämnden reducera budgeten för arrangemang- och projektbidrag från 
280 tkr till 247 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Fördelning av föreningsbidrag 2021 

2. Kulturnämndens regler för kulturbidrag   
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§ 10 Dnr KUN 2020-00136 3.6.1.3 

Arbetsstipendium inom kultur  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige instifta ett nytt 
kulturstipendium som årligen ska utlysas möjliga för personer folkbokförda i 
Borås Stad att ansöka om för konstnärlig utveckling inom litteratur, 
folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, 
textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv. 
Förslag på reglemente bifogas. Stipendiets storlek ska uppgå till 25 000 kr och 
kan utdelas till maximalt en person eller en grupp av personer, folkbokförda i 
Borås. Som en följd av att ett nytt stipendium instiftas så föreslås 
Kommunfullmäktige ändra namnet på Kulturnämndens befintliga stipendium 
till Borås Stads utbildningsstipendium inom kultur. Förslag på justerat 
reglemente bifogas.     

Sammanfattning av ärendet 

I Borås finns många konstnärer och kulturarbetare. Som ett stöd till dessa 
föreslås att ett arbetsstipendium instiftas och som kan sökas av personer 
folkbokförda i Borås Stad. Ett arbetsstipendium kan användas till att närmare 
utveckla eller utforska ett konstnärligt tema eller projekt. Kulturnämndens 
redan befintliga stipendium är i första hand avsett för högre utbildning inom 
konst- och kulturområdet och kan inte delas ut för konstnärligt arbete. Ett 
arbetsstipendium skulle därför komplettera kulturnämndens övriga stöd. 
 
Som en följd av och för att förtydliga att ett nytt stipendium instiftas så bör 
namnet på Kulturnämndens redan befintliga stipendium ändras till Borås Stads 
utbildningsstipendium inom kultur. Två separata reglementen kommer att 
upprättas: Ett för arbetsstipendium inom kultur och kulturbelöning samt ett för 
utbildningsstipendium.  

Beslutsunderlag 

1. Reglemente arbetsstipendium och kulturbelöning 
2. Reglemente för utdelning av utbildningsstipendium   
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§ 11 Dnr KUN 2020-00167 3.1.1.2 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Räveskalla 1:19 - 
Allén 8, Sjömarken, Borås stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Räveskalla 1:19 - Allén 8, Sjömarken.    

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av fastigheten Räveskalla 1:19 för att skapa 
byggrätt för ett enbostadshus. För att detta ska bli möjligt omplaceras gällande 
u-område (avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten. 

Fastigheten ligger i Sjömarken. Området består av villabebyggelse, varav ett 
antal byggnader utpekas som kulturhistoriskt värdefulla i Borås Stads 
Kulturmiljöprogram, dock ej den aktuella fastigheten eller någon av de 
angränsande. Placeringen av det nya enbostadshuset anpassas till omgivande 
bebyggelse. Tomtstorleken på den avstyckade tomten kommer inte avvika 
nämnvärt från andra mindre tomter i området. Ur kulturmiljösynpunkt finns 
därutöver inget att kommentera.   

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning BN 2018-1754.   
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§ 12 Dnr KUN 2019-00075 3.1.1.2 

Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 
med flera Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för del av Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4 med flera, Borås Stad.   

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden har tidigare tillstyrkt den föreslagna detaljplanen för del av 
Hestra Parkstad. När planen låg ute för granskning våren 2020 poängterade 
Kulturnämnden att de två nya byggnadernas volym avsevärt skulle avvika från 
den befintliga ekonomibyggnadens (”ladans”) dimensioner. Detta gällde även 
markytan som upptas av hus 1, varför det bedömdes långsökt att hävda i 
planbeskrivningen att hus 1 skulle få en ”liknande volym och karaktär” i 
förhållande till ladan. 

I den reviderade detaljplanen föreslås nu en mindre storskalig nybebyggelse än 
vad som tidigare framförts. Våningshöjden blir två våningar istället för tre. 
Utifrån ovanstående synpunkter ser Kulturnämnden mycket positivt på denna 
förändring. Det ska också nämnas att omfattande synpunkter inkommit från 
sakägare/grannar rörande rivningen av ladan och nybyggnadernas storlek, något 
som alltså delvis tillgodosetts.   

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning      
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§ 13 Dnr KUN 2020-00173 3.1.1.2 

Inbjudan till samråd för detaljplanen Villastaden, 
Tranan 2, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker föreslagen detaljplan, givet att nedanstående 
synpunkt rörande trädgården beaktas.   

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att ”pröva möjligheten att utöka byggrätten inom 
fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus”. Den befintliga byggnaden 
1910-talet beviljades rivningslov hösten 2019. Att den gamla byggnaden rivs är 
olyckligt, emellertid har sakkunniga gjort bedömningen att den inte går att 
rädda, vilket framförts till berörda tjänstepersoner på beredningsmöten för 
denna detaljplan. Det är beklagligt att byggnadens förfall kunnat gå så långt att 
den behöver rivas. 
Fastigheten ingår i den kulturhistoriskt värdefulla miljön Centrala och 
Nordöstra Villastaden, som utpekas i Borås Stads Kulturmiljöprogram. Den 
föreslagna nya byggnaden förses med ett antal utformningsbestämmelser (f1–f4 
på plankartan) som gör att byggnadens gestaltning hjälpligt smälter in i den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön, exempelvis rörande sockelkulör och 
fasadputs och taktegel.  
 
Fastigheten förändras även påtagligt genom att den stora trädgårdsytan krymper 
avsevärt samt att några hamlade almar längs Nedre Tjädergatan riskerar 
behövas tas ned. Förekomsten av ”stora uppvuxna trädgårdar” lyfts i stadens 
Kulturmiljöprogram fram som ett motiv för bevarande av kulturmiljön i 
Villastaden. Enligt föreslagen detaljplan skulle det mesta av den gamla 
trädgårdsytan försvinna, främst för att ge plats åt parkeringsplatser samt pga 
den nya byggnadens stora yta. De kompensationsåtgärder som föreslås för 
trädgården är endast relaterade till att minska negativ påverkan på 
ekosystemtjänster (t.ex. gräsbevuxna tak på komplementbyggnader), men inget 
nämns om hur man kompenserar för att kulturmiljövärdena minskar.  
Kulturnämnden vill därför se en tydligare strävan att bevara trädgårdsytor på 
fastigheten, som ger tydligare överensstämmelse med kulturmiljön.    

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Kulturmiljöprogram för Borås Stad        
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§ 14 Dnr KUN 2020-00162 2.6.4.0 

Lokalresursbehovsplan för planperioden 2022-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att översända Kulturnämndens lokalbehov till 
Lokalförsörjningsnämnden enligt bilagd Stratsysrapport.   

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har verksamhet i Kulturhuset (Stadsbiblioteket, 
Konstmuseet och Stadsteatern) samt i Textile Fashion Center (Textilmuseet 
och Kulturskolan). Det finns 10 närbibliotek. Kulturskolan har verksamhet 
även i Fristad och på Hässleholmen. Borås Museum med sina kulturhistoriska 
byggnader från olika delar av Sjuhärad är samlade i Ramnaparken.  
På kort sikt är det renovering och ombyggnad av vissa delar av Kulturhuset 
som är aktuellt liksom upprustning av närbibliotek med anpassning till 
meröppet. För biblioteksverksamheten pågår ett utvecklingsarbete som kan 
komma att påverka biblioteksstrukturen framöver. Det handlar bl. a om var 
biblioteksverksamheten ska lokaliseras i samband med att staden växer. Olika 
inriktningar diskuteras för kommande år. För det nya Sjöbohuset kommer 
projektering påbörjas under 2021 och den nya mötesplatsen beräknas stå klar 
till årsskiftet 2022/23.  

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2022-2024 i Stratsys. Bilaga  
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§ 15 Dnr KUN 2021-00018 3.6.5.3 

Förslag till inköp av skulpturen Devil Whirls 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen DEVIL WHIRLS skapad av 
konstnären Alice Aycock samt rekommendera Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna 
Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att 
möjliggöra inköpet.   

Sammanfattning av ärendet 

2021 firar Borås fyrahundra år som stad. Jubileumsfirandet kommer ske under 
hela året och med en mängd olika aktiviteter och händelser. Kulturinslagen blir 
många och inte minst Borås internationella konstbiennal som invigs den 29 maj 
kommer rikta uppmärksamheten mot Borås som en viktig konst- och 
skulpturstad. 

Tidigt föddes idén om att manifestera jubileet med ytterligare en anslående 
skulptur för permanent placering i staden. Borås är känt för sina storslagna och 
samtida skulpturer och intresset för att fortsatt lyfta fram och förstärka Borås 
som en nationellt framträdande konstarena finns i staden, inte minst hos 
näringslivet som tidigare möjliggjort flera av de verk som fått permanenta 
placeringar i staden. En arbetsgrupp med representanter från 
Kulturförvaltningen, Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
näringslivet bildades under 2018 för att diskutera förutsättningarna för ett 
skulpturalt verk i syfte att presentera ett förslag för tilltänkta donatorer och 
Kulturnämnden. Förslaget har landat i ett verk av den amerikanska konstnären 
Alice Aycock.  

Beslutsunderlag 
1. Donationsbrev daterat 2021-01-12 från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt 
privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin. 
2. Fotorendering av planerad placering av DEVIL WHIRLS   
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§ 16 Dnr KUN 2021-00016 1.1.3.0 

Framflyttning av produktionen Knitting Peace 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att Cirkus Cirkörs produktion Knitting Peace på Borås 
Stadsteater flyttas fram till 2022 på grund av coronapandemin.   

Sammanfattning av ärendet 

Teatern önskar flytta fram Cirkus Cirkörs produktion Knitting Peace till år 2022 
för att en större publik ska kunna ta del av den storslagna produktionen än vad 
dagens mycket begränsade antal tillåter, i dagsläget max åtta personer i salongen 
per föreställning. Kulturnämnden anser att föreställningen som är fysiskt 
krävande och bygger på interaktion med publiken därför bör flyttas fram till år 
2022 för att komma till sin rätt och för att så många som möjligt ska kunna ta 
del av den.  




