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Tid och plats  
17.05-19.55, Bäckängs gymnasiebibliotek och Kulturhuset, Röda Rummet 
 
Omfattning  
§ 146-167 
 
Beslutande ledamöter 
Lars Gustaf Andersson (L) § 146-149  ordförande 
Sara Andersson (S) § 150-167  ordförande 
Lena Sänd (S) ers. för Sara Andersson (S) § 146-149 
Lars Gustaf Andersson (L) § 150-167         förste vice ordförande 
Peter Wiberg (V)           andre vice ordförande 
Gabriel Sandberg (S)  
Hanna Werner (MP)  
Marie-Louise Hall (M), ers. för Lena Medelius (M)  
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Sivert Oxelbark (KD)  
Bill Bakkemose (M), ers. för Patric Silfverklinga (SD)     
 
 
Närvarande ersättare 
Lena Sänd (S) § 150-167 
Jan-Erik Löberg (S) 
Jessica Eng Strömberg (S) 
Sümeyya Gencoglu (MP) § 150-167 
Ann-Britt Boman (C) 
 
 
 
Övriga närvarande 
Åsa Hedberg Karlsson                   bibliotekschef, ställföreträdande kulturchef 
Eva Eriksdotter                   konstmuseichef  
Per-Olov Pell                     kulturskolechef 
Ulrika Kullenberg                   museichef 
Markus Liljedahl                   controller 
Linda Andersson                   HR-chef 
Cecilia Strömberg                   ekonom 
Carl Morberg § 150-151                                           strategisk verksamhetsutvecklare 
Johanna Jönsson § 150-151                nämndsekreterare 
Maria Jakobsson § 146-158                praktikant  
Maria Antonsson                   nämndsekreterare 
 
 
 
Personalföreträdare 
Ingen representant. 
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Förste vice ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet. 
 
§ 146 
Justering 
Att jämte förste vice ordföranden och ordföranden justera dagens protokoll föreslås Peter 
Wiberg (V) med Sivert Oxelbark (KD) som ersättare. Justering sker på Kulturkontoret den  
2 oktober klockan 15.15. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      jämte förste vice ordföranden och ordföranden utse Peter Wiberg (V) med Sivert Oxelbark (KD) 
         som ersättare att justera dagens protokoll. 
 
§ 147 
Godkännande av föredragningslista 
Förste vice ordföranden föreslår att nämnden ska arbeta efter utsänd föredragningslista. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att fastställa föredragningslista enligt förslag. 
 
§ 148 
Föredragning och ajournering 
Sammanträdet inleds med föredragningar i ett antal ärenden. 
 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum 25 september kl. 17.00-18.00. 
Partiöverläggningar för Alliansen ägde rum 20 september kl. 18.00-20.45. 
 
Ledamöterna tas paus under tiden 19.00-19.20. 
 
Ajournering under tiden 19.40-19.45 för överläggningar i partigrupperna. 
 
§ 149 
Verksamhetsbesök på Bäckängs gymnasiebibliotek 
Eva Aspman, biträdande bibliotekschef, informerar om skol- och folkbibliotekens  
verksamhet som gäller från och med 2017-01-01.  
  
Gymnasiebibliotekarierna Åsa Brolund och Johan Åkerlind Hognert informerar om  
gymnasiebibliotekets verksamhet samt visar runt i de nya lokalerna.  
 
Kulturnämnden beslutar  
 
att      tacka Eva Aspman, Åsa Brolund och Johan Åkerlind Hognert för information och rundvandring, 
          samt 
 
att      lägga informationen till handlingarna.    
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§ 150 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 151                                                    
Information av Carl Morberg, Stadskansliet, om poli tiska skrivelser 
inför beslut i Kulturnämnden  
Carl Morberg, strategisk verksamhetsutvecklare vid Stadskansliet, informerar om  
politiska skrivelser inför beslut i Kulturnämnden. Tjänsteskrivelser ska inte användas. 
Tjänstemän och förtroendevalda ska formulera beslutsunderlag och beslutsförslag  
gemensamt.  
 
En gemensam beredningsprocess för samtliga nämnder i Borås Stad ska införas.  
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att     lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 152 
Eva Eriksdotter, ny konstmuseichef på Borås Konstmu seum,  
presenterar sig 
Eva Eriksdotter presenterar sig. Eva tillträdde tjänsten som ny konstmuseichef på  
Borås Konstmuseum 2017-09-01.  
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att     lägga informationen till handlingarna. 
  
  2016/KN0041  007 
§ 153 2017/KN0018  007 
Information om intern kontrollplan 2017 samt redovi sning av intern  
kontroll 2016 
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndens upp- 
följning av intern kontroll för 2016 samt plan för 2017 skickats till Kommunstyrelsen. 
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras  
och antas av nämnden.  
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att     lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 154 
Övriga informationsärenden 
 
Ulrika Kullenberg 
 
Textilmuseet 
Textilkonst konferensen och festivalen Cross Over blev en formidabel succé med 180 konferens- 
deltagare, 260 personer på Li Edelkoorts föreläsning, 250 middagsgäster på lördagen när 
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priset för Nordic Award in Textile delades ut samt populära workshops, visningar och  
bussresor. Feedback från den internationella publiken är mycket positiv: bästa konferensen  
hittills, lokaliseringen och staden, allt som fanns att göra, organisationen och programmet!  
 
Utvärdering ska ske internt och tillsammans med Arenor i Sjuhärad. 
 
3-4 oktober är det Textilmaskinkonferens på Textilmuseet, med besök i Dalsjöfors,  
visning av Textil Kraft samt en dags fokus på det projekt som RAÄ (Riksantikvarieämbetet) 
stöttar 2017 – Digital plattform för textilmaskiner och kunskapsutbyte. 
 
För första gången i Västsverige genomförs den 9 oktober, i samarbete med Västarvet, en 
utbildning i lätt-konservering för samlingsintendenter på Textilmuseet. Föremålen som  
man tränar på tas ur De Kulturhistoriska Museernas samlingar. 
 
Borås Museum 
Borås Museum stängde för säsongen den 24 september.  
 
På agendan står nu förberedelser inför julmarknad samt en del program i caféet ihop med  
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.  
Museet gör också en pedagogisk satsning på utställningen Stämplad från Forum för levande  
historia. En miniutställning riktad direkt till skolor som får besökaren att reflektera över hur  
vi skapar ett ”vi” och ”dom” och vad det kan leda till. Arbetsmetoder för besöken är  
diskussioner och värderingsövningar. 
 
Almedahls Museum 
Almedahls Museum återinvigdes på Toarpsdagen den 17 september. En jämn ström av  
besökare, främst dalsjöforsare, var nöjda med resultatet och delade med sig av sina historier  
om fabriken och Almedahls. Museet är öppet varje lördag via grannbutiken Q4 samt  
för bokade grupper. 
 
Per-Olov Pell 
Världens barn konsert i Gustav Adolfs kyrka 30 september klockan 18.00. Fem körer från 
Kulturskolan medverkar. 

 
10 oktober är det välgörenhetskonsert i Boråshallen, Marching for love, för hjälparbete i  
södra Afrika. Star for Life, med ambassadörerna Triple & Touch, artister från Sydafrika, 
Kulturskolans Ungdomskör och blåselever medverkar.  

 
Jönköpings Kulturskolas stråkorkester besöker Borås Kulturskola 21 oktober för gemensam 
övning och konsert.  
 
23 oktober ger Fristad Ungdomsorkester en höstkonsert i Fristads kyrka. 
 
Borås Kulturskola genomför ett flertal spelningar på grundskolorna under FN-dagen den  
24 oktober.  
 
24 oktober ger Fristad Musikskola en konsert med solister och ensembler i Fristads kyrka. 
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Ombyggnation för Borås Kulturskolas nya lokaler i Simonsland pågår. Utförligare  
information kommer att lämnas längre fram. 
 
Eva Eriksdotter 
Borås Konstmuseum har varit stängt för renovering på grund av fuktskador. Dessa  
är nu åtgärdade. I samband med renoveringen togs de svarta glaspartierna bort och  
väggarna bakom glaspartierna har vitmålats. Inför höstens utställning har det byggts  
till temporära väggar vilket gör att rummet fått en tydligare rumslig utformning och  
upplevs som betydligt ljusare.  
 
Under renoveringsperioden har museet ökat sin verksamhet utanför huset. I samband  
med No Limitfestivalen genomfördes visningar och workshops för närmare 400 barn.  
För första gången har Borås Konstmuseum varit en del av Göteborgs Konstbiennal med 
ett videoverk inne i Gustaf Adolfs kyrka och ljudverk ute på PA Halls Terrass. Temat är 
religionens roll i det sekulära samhället och ljudverket är ett muslimskt böneutrop – fast  
i morseform. Det hörs fem gånger per dag och styrs av ljuset.  Det innebär att sista utropet 
kommer att bli tidigare inom kort då vi övergår till normaltid. Eftersom det inkommit  
klagomål på ljudet, som upplevs störande, har volymen sänkts. 
 
Den 30 september öppnar den jurybedömda höstsalongen i samarbete med Borås och 
Sjuhäradsbygdens Konstförening.  
 
Lördagen den 7 oktober är det vernissage på höstens stora utställning Danse Macabre  
av den danska konstnären Peter Linde Busk. Utställningen upptar hela nedre planet.  
 
Fredag den 13 oktober hyllas Lars Tunbjörk, en av vår tids största svenska fotografer,  
genom en stor manifestation på Borås Konstmuseum. Dagen inleds med ett symposium,  
en av huvudtalarna är Kathy Ryan som är bildchef för New York Times Magazine.  
Kathy kommer att berätta om sitt samarbete med Tunbjörk som var en av hennes 
favoritfotografer. Efter symposiet invigs Tunbjörks projektrum där ett urval ur hans  
omfattande livsverk blir tillgängliga för museets besökare.  
 
Det blir världspremiär på utställningen Paris Fashion Week med Tunbjörks backstage- 
bilder. Istället för att trängas med de andra fotograferna runt catwalken valde han att  
fotografera det som händer bakom kulisserna, i omklädningsrummen och på efter- 
festerna. Bildreportaget belönades med ett förstapris i World Press Photo 2005, nu visas  
de för första gången. Symposiet är gratis och öppet för alla i mån av plats. 
 
Borås Internationella Skulpturbiennal öppnar den 26 maj 2018. Curator för biennalen blir  
Power Ekroth, norsk/svensk frilansande curator och skribent som är bosatt i Berlin. Hon  
har ett stort internationellt nätverk, utöver att curera konstutställningar har hon också stor 
erfarenhet av att arbeta i det offentliga rummet med flera pågående uppdrag i Norge och  
Sverige.  
 
2018 års Skulpturbiennal kommer att utgå från Borås Konstmuseum. 
 
Skulpturbiennalen kommer att utvidgas och få tre satelliter - Ulricehamn och ytterligare  
två kommuner. Västra Götalandsregionen ser mycket positivt på regionalisering av  
biennalen och är beredd att gå in och stötta projektet med 450 tkr. Därutöver kommer  
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kommunförbunden att bidra med medel samt att deltagande kommuner går in med  
50 tkr/kommun.  
En del av det regionala stödet är avsett för projektledning. Som projektledare för den  
regionala delen har Vicki Klaiber från Ulricehamn anlitats.  
 
Konstnärlig gestaltning av gångtunnlar kommer att utformas av gymnasieelever vid  
Estetiska programmet på Bäckängsgymnasiet under ledning av Borås Konstmuseum.  
Ansvarig projektledare är Ellen Tafferner.  
 
Eftersom tunneln ligger i anslutning till Fjärdingskolan är det viktigt att elever från  
Fjärdingskolan blir delaktig i projektet. Projektet är nu under planering med alla 
inblandade parter, skissarbetet kommer att sättas igång inom kort. Projektet pågår  
under läsåret 2017/18, invigning sker i maj 2018.  
 
Åsa Hedberg Karlsson 
Glädjande att regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under tre år  
till folkbiblioteken. 25 miljoner kronor går till regionerna för läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet och 25 miljoner kronor går till Kungliga biblioteket för att förbättra förut- 
sättningarna för ökad digital kompetens. Ur dessa summor kan man kunna söka medel  
för olika projekt. 
Övriga pengar ska användas för "att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverk- 
samhet i hela landet". Hur eller av vem dessa resurser ska fördelas är oklart. Det är en  
stor satsning som säkert till någon del kommer gagna biblioteksverksamheten i Borås. 
 
För beviljade medel från Kulturrådet byggs barnavdelningen på Borås Stadsbibliotek just  
nu om för att skapa en mysig läsplats där barngrupper och skolklasser kan tas emot samt  
ha öppna aktiviteter med mera. 
 
Samtidigt byggs nu de efterfrågande grupprummen där det största också kommer fungera  
som en tyst läsplats. 
 
Sara Andersson 
Sara Andersson (S) och Pontus Hammarén har deltagit i en konferens i Stockholm, som 
inbjudna föredragshållare om konst i det offentliga rummet.   
 
Sara Andersson (S) och Eva-Lotta Franzén förde i maj samtal med Västra Götalands- 
regionen om de långsiktiga regionala uppdragen för Textilmuseet, Konstmuseet  
och Stadsteatern. Arbetsmaterial har sänts ut till de berörda verksamheterna. De  
långsiktiga regionala uppdragen kommer att gälla för åren 2018-2020.  
 

 Kulturnämnden beslutar 
 
att      lägga informationen till handlingarna. 
   
§ 155 Dnr 2017/KN0009  805 
Delegationsbeslut  
Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag anmäls. 
 
Kulturnämnden beslutar 
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att      godkänna redovisningen av delegationsbeslut om projekt- och arrangemangsbidrag. 
 
§ 156  Dnr 2017/KN0012  800 
Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av inkomna och avgivna skrivelser, samt 
 
att      lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 157 Dnr 2017/KN0014  042 
Budgetuppföljning, Tertialrapport II 2017 
Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning, Tertialrapport II 2017. 
 
Avvikelsen -2 100 tkr gäller Biblioteken, som direkt härrör till omorganisationen, vilket  
gör att Bibliotekens budget för 2017 inte når ett nollresultat.  
 
Avvikelsen -280 tkr gäller projektledarkostnader i samband med verksamhetsplanering  
för Orangeriet.   
 
Båda dessa avvikelser kommer att tas upp som en bokslutsjustering i Årsredovisningen.   
 
1 064 tkr är en buffert som är avsatt för oförutsedda händelser. 
 
Av de uppdrag som Kommunfullmäktige har gett Kulturnämnden har tre genomförts,  
öppen vägg på Magasinsgatan, information till anställda som har arrangemangsuppdrag  
att efterfråga så långt det är möjligt Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning och när- 
producerade livsmedel, samt att Musikskolan i Fristad är en egen enhet. Det uppdrag  
som kvarstår är genomförande av Medborgardialog 2017 som planeras under hösten. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      godkänna upprättad Tertialrapport II 2017 för Kulturförvaltningen, samt  
 
att      sända rapporten till Kommunstyrelsen. 
 
§ 158 Dnr 2017/KN0159  403 
Miljörapport, Tertialrapport II 2017 
Kulturförvaltningen blev miljöcertifierad 2015 och i maj 2016 genomfördes en ny  
Miljörevision av en extern miljörevisor som innebar en förlängning av miljöcertifieringen  
med ett år. Ny miljörevision kommer att ske hösten 2017. 
 
Kulturförvaltningen har inga miljöledningssystem som inte är certifierade. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      godkänna Kulturförvaltningens Miljörapport, Tertialrapport II 2017. 
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§ 159 Dnr 2016/KN0219  007 
Revidering av regler och anvisningar för intern kon troll 
Cecilia Strömberg, ekonom, redogör för revidering av regler och anvisningar för intern  
kontroll. 
  
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. 
 
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Kulturnämnden beskriver ansvarsfördelning,  
vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka  
arbetsrutiner. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      godkänna förslaget om Kulturnämndens regler och anvisningar för intern kontroll, samt 
 
att      sända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 
 
§ 160 Dnr 2015/KN0178  860 
Revidering av regler för projekt- och arrangemangsb idrag 
Kulturnämnden antog 2016-05-19 regler för Kulturnämndens kulturbidrag samt stipendium. 
Reglerna bör i några avseenden förtydligas och förslag till revideringar har tagits fram. 
 
Kulturnämnden beslutar   
 
att      godkänna förtydligade regler för bidrag till Kulturnämndens kulturbidrag och stipendium. 
 
§ 161                                                   Dnr 2017/KN0167  010 
Medborgardialog 2017 
Kommunfullmäktige har beslutat att Kulturnämnden ska genomföra en medborgardialog  
under 2017.  
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      återremittera ärendet samt ge Kulturnämndens presidium i uppdrag att kontakta Fritids- och 
          folkhälsonämndens presidium för dialog om en gemensam Medborgardialog i december 2017.  
  
§ 162                                                    Dnr 2017/KN0124  613 
Förslag till yttrande över motionen Inför avgiftsfr i kulturskola 
Kommunstyrelsen har till Kulturnämnden översänt rubricerad motion för yttrande. 
 
Kulturnämnden delar motionens uppfattning att alla barn och ungdomars möjlighet för  
deltagande i Kulturskolans verksamhet inte ska vara beroende av familjens socioekonomiska  
status. Möjligheten till att få delta i Kulturskolans utbud bör inte påverkas av familjens  
ekonomi. Motionens andemening är att deltagandet i skapande kultur i alla former har  
en positiv verkan på individens personliga utveckling. Denna synpunkt stämmer helt in  
i Borås Kulturskolas övergripande målsättning, att Kulturskolan ska med kulturen som  
medel stärka elevernas förmåga att utvecklas och formas som individer.  
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Kulturnämnden anser dock att det är en stor fara om endast det första året på Kultur- 
skolan är avgiftsfritt och en stark hämmande effekt för elevernas fortsättning på Kultur- 
skolan om övriga år ska vara belagda med avgift. Kulturskolans målsättning är att eleverna  
ska fortsätta i verksamheten, skillnaden i avgiftsfritt eller avgift kan då av familjens 
socioekonomiska status vara avgörande för om eleven fortsätter eller inte. 
 
Det optimala vore att Kulturskolan är helt avgiftsfri. Detta förslag, om det genomförs, kan  
ses som ett första steg mot en helt avgiftsfri kulturskola. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      tillstyrka motionen Inför avgiftsfri kulturskola för elevens första år i Kulturskolans verksamhet  
          under förutsättning att Borås Kulturskola blir kompenserad med ca 300 tkr för inkomstbortfall 
          gällande terminsavgifter, samt 
 
att       inte införa depositionsavgift för instrumenthyra.      
 
§ 163                                   Dnr 2017/KN0122  100 
Förslag till yttrande över motionen Mänskliga rätti gheter är en kommunal 
angelägenhet – gör Borås till MR-stad 
Kommunstyrelsen har till Kulturnämnden översänt rubricerad motion för yttrande. 
 
Genom att utgå från och inspireras av den plattform som SKL, Sveriges Kommuner  
och Landsting, tagit fram för att stärka det lokala och regionala arbetet med mänskliga  
rättigheter kan Borås Stad få stöd för att arbeta systematiskt med frågan och blir en  
MR-kommun. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      tillstyrka motionen om att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges  
         Kommuner och Landsting antagit för att bli en MR-kommun. 
 
§ 164 Dnr 2017/KN0123  700 
Förslag till yttrande över motionen FN:s konvention  om rättigheter för  
personer med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsen har till Kulturnämnden översänt rubricerad motion för yttrande. 
 
FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ligga till  
grund för Borås Stads arbete. Det görs så idag genom styrdokumentet Program för ett  
tillgängligt samhälle som fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2016.   
Programmet gäller till och med 2020.   
 
Kulturnämnden ser inte att ett annat styrdokument, handbok, skulle förstärka arbetet  
för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att       avstyrka motionen att Borås Stad ska ta fram en handbok kopplad till FN:s konventioner  
          om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 
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§ 165 Dnr 2017/KN0015  100 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017  
Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat, 14 inlämnade syn- 
punkter första halvåret 2017 mot två motsvarande period 2016. 
 
Kulturförvaltningen har följt rutinen till större delen. Två av de som lämnat in syn- 
punkter har inte fått återkoppling i tid, vilket är inom 10 arbetsdagar från det att  
synpunkten kommit handläggaren tillhanda. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      godkänna redovisningen av inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen under perioden  
         januari-juni 2017. 
 
§ 166  
Deltagande i Integrationsdagen den 7 november 2017 
Inbjudan har inkommit från Arbetslivsnämnden till konferens om integration den  
7 november 2017. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      Jan-Erik Löberg (S), Sümeyya Gencoglu (MP), Lotta Löfgren Hjelm (M), Bill  
         Bakkemose (M),  Ann-Britt Boman (C) och Marie-Louise Hall (M) deltar i Integrations- 
         dagen den 7 november 2017. 
 
§ 167  
Deltagande i möte om ett framtida samarbete (höja v aldeltagandet för  
val 2018) den 2 oktober 2017 
Inbjudan har inkommit från Valnämnden till möte om ett framtida samarbete (höja  
valdeltagandet för val 2018) den 2 oktober 2017. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att      Jan-Erik Löberg (S), Hanna Werner (MP), Sümeyya Gencoglu (MP), Sara Andersson (S),  
         Marie-Louise Hall (M) och Sivert Oxelbark (KD) deltar i möte om ett framtida samarbete  
         (höja valdeltagandet för val 2018) den 2 oktober 2017. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Maria Antonsson                                       Åsa Hedberg Karlsson 
Nämndsekreterare                                     Bibliotekschef, ställföreträdande kulturchef 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-09-28 
 

Justeras 
 
 
 
Lars Gustaf Andersson (L) § 146-149 Sara Andersson (S) § 150-167 
Förste vice ordförande  Ordförande 
 
 
 
Peter Wiberg (V) 
  
  
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 2 oktober 2017. 
 
 
Maria Antonsson 


