SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-02-02

Tid och plats
17.00-21.45, Kulturhuset, Röda Rummet
Omfattning
§ 1-26
Beslutande ledamöter
Lars Gustaf Andersson (L)
förste vice ordförande
Peter Wiberg (V)
andre vice ordförande
Lena Sänd (S) ers. för Sara Andersson (S)
Gabriel Sandberg (S)
Hanna Werner (MP)
Lena Medelius (M)
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Sivert Oxelbark (KD)
Valter Kotsalainen (SD) ers. för Patric Silfverklinga (SD) § 1-6
Patric Silfverklinga (SD) § 7-26
Närvarande ersättare
Jan-Erik Löberg (S)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Marie-Louise Hall (M)
Bill Bakkemose (M)
Ann-Britt Boman (C)
Catharina Rapp (C) § 1-25
Valter Kotsalainen (SD) § 7-26

Övriga närvarande
Eva-Lotta Franzén
Markus Liljedahl
Åsa Hedberg Karlsson
Per-Olov Pell
Marie Nyman
Pontus Hammarén
Johanna Engman § 13
Maria Antonsson
Personalföreträdare
Ingen representant.

kulturchef
controller
bibliotekschef
kulturskolechef
teaterchef
konstmuseichef
industriantikvarie
nämndsekreterare
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Förste vice ordföranden öppnar mötet och hälsar politiker, speciellt de tre nya
ledamöterna Sivert Oxelbark (KD), Sümeyya Gencoglu (MP) och Bill Bakkemose (M),
samt tjänstemän välkomna till 2017 års första sammanträde.
§1
Justering
Att jämte förste vice ordföranden justera dagens protokoll föreslås Peter Wiberg (V) med
Gabriel Sandberg (S) som ersättare. Justering sker på Kulturkontoret klockan 12.00 den
6 februari 2017.
Kulturnämnden beslutar
att

jämte förste vice ordföranden utse Peter Wiberg (V) med Gabriel Sandberg (S) som ersättare
att justera dagens protokoll.

§2
Godkännande av föredragningslista
Förste vice ordföranden föreslår att tillägg görs till utsänd föredragningslista med ärende
nr 26 Deltagande i seminariet ”Vi är på väg!”. Punkten övriga ärenden flyttas till ärende
nr 27.
Kulturnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslista enligt förslag.

§3
Föredragning och ajournering
Sammanträdet inleds med föredragningar i ett antal ärenden.
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum 31 januari kl. 17.00-18.00.
Partiöverläggningar för Alliansen ägde rum 2 februari kl. 15.00-16.50.
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum 27 januari kl. 18.00-19.30.
Ajournering under tiden 21.15-21.30 för överläggningar i partigrupperna.
Ledamöterna tar paus under tiden 18.35-18.55.
§4
Utdelning av gratifikation till Stefan Johnsson
Lars Gustaf Andersson och Eva-Lotta Franzén delar ut gratifikation till Stefan Johnsson,
musiklärare, som arbetat i förvaltningen i 25 år.
§5
Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
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§6
Dnr 2016/KN0258 102
Kulturnämnden 2017-2018, samt en kort presentation av nämndens
ledamöter och ersättare
Nämndens sammansättning 2017-2018 är följande:
Ledamöter
Sara Andersson (S), ordförande
Lars Gustaf Andersson (L), förste vice ordförande
Peter Wiberg (V), andre vice ordförande
Gabriel Sandberg (S)
Hanna Werner (MP)
Lena Medelius (M)
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Sivert Oxelbark (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Ersättare
Lena Sänd (S)
Jan-Erik Löberg (S)
Simon Severinsson (S)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Marie-Louise Hall (M)
Bill Bakkemose (M)
Ann-Britt Boman (C)
Catharina Rapp (C)
Valter Kotsalainen (SD)
Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig och beskriver kort ”vad kultur betyder
för mig och i vilken form”.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§7
Presentation av Kulturförvaltningens tjänstemän, en kort beskrivning av
förvaltningens verksamheter med uppdrag och organisation, samt
Reglemente för Borås Stads Kulturnämnd
Förvaltningens tjänstemän, Eva-Lotta Franzén kulturchef, Markus Liljedahl controller,
Linda Andersson HR-chef och Maria Antonsson nämndsekreterare, presenterar sig och
informerar om sina och Kulturförvaltningens uppdrag.
Kulturförvaltningens verksamhetschefer, Per-Olov Pell kulturskolechef, Marie Nyman
teaterchef, Åsa Hedberg Karlsson bibliotekschef och Pontus Hammarén konstmuseichef,
presenterar sig och sina verksamheter med uppdrag, organisation och större händelser.
Eva-Lotta Franzén informerar om museichef Ulrika Kullenbergs verksamhet på De
Kulturhistoriska Museerna.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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§8
Dnr 2016/KN0219 007
Workshop om Kulturnämndens Riskanalys
Markus Liljedahl redogör för regler och anvisningar för Kulturnämndens interna kontroll.
Kulturnämnden ansvarar själv för den interna kontrollen av verksamheterna. Det är en
process där nämnden ska skapa sig en rimlig säkerhet om att tre mål ska uppnås:
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering samt
efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.
Kulturnämndens ledamöter genomför en workshop om nämndens riskanalys. De
synpunkter som framkom överlämnas till Kulturförvaltningen för sammanställning och
beredning.
Kulturnämnden beslutar
att

framförda synpunkter överlämnas till förvaltningen för sammanställning och beredning för
kommande beslutsunderlag till ärendet Intern kontrollplan 2017.

§9
Dnr 2017/KN0032 869
Information om Orangeriet 2.0
Eva-Lotta Franzén informerar om Orangeriet 2.0.
Kommunfullmäktige har beslutat att Kulturnämnden senast 31 mars ska lämna förslag på
verksamhet i Orangeriet. Uppdraget är att skapa en mötesplats/verkstad med kulturellt
skapande och hållbarhet som ledstjärna. Verksamheten ska vara öppen dagligen, även helger
och minst en kväll i veckan. Den programverksamhet som ska äga rum ska ha en koppling
till Borås 2025 med hållbarhet i fokus.
Kulturnämnden ska ansvara för driften från och med 1 juni 2017.
Kulturförvaltningen har tagit sig an uppdraget genom att två personer på förvaltningen
arbetar med att konkretisera dessa idéer efter att ha gjort studiebesök på snarlika
verksamheter i regionen samt haft möten med nyckelpersoner inom kommunens olika
förvaltningar. Även samtal har förts med företrädare för föreningslivet. En arbetsgrupp har
bildats för avstämning. Avstämning sker löpande med kommunchefen.
På Kulturnämndens sammanträde 2017-02-21 kommer förvaltningens förslag avseende
verksamhetsinnehåll, drift samt budget att presenteras i text och bild. Detta förslag ligger till
grund för Kulturnämndens ställningstagande för att sedan gå vidare till Kommunstyrelsen
för beslut i mars.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 10
Övriga informationsärenden
Linda Andersson
Utredning av organisationen och arbetsmiljön vid Borås Stadsteater har genomförts under
hösten 2016. Konsultföretaget, HR AB People Management, har intervjuat såväl nya som
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tidigare medarbetare på Stadsteatern. Konsultföretaget lyfter fram elva områden som
måste åtgärdas. Borås Stadsteater kommer att arbeta med dessa områden under hela 2017.
Information från Ulrika Kullenberg genom Eva-Lotta Franzén
På Kulturnämndens sammanträde 2016-12-15 framfördes en övrig fråga, utifrån en artikel i
Borås Tidning, om liljestenen i Ramnaparken.
Enligt registerkortet på Borås Museum är stenen inmärkt som en kvadersten med ornament
bestående av romerska liljor. För ca 7-8 år sedan gjorde Vänermuseet en stor inventering av
landets liljestenar. Det finns frågetecken om det verkligen är en liljesten.
Om det skulle bli aktuellt för museet att deponera liljestenen i Länghem, är det Länsstyrelsen
som fattar beslutet om den ska flyttas. Detta trots att museet äger stenen vilket innebär att
både Borås Museum, De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening och Länsstyrelsen måste
vara överens.
Marie Nyman
Projekteringsarbetet av ny scenteknik till Borås Stadsteater har påbörjats. Upphandling
beräknas ske under hösten 2017.
Borås Stadsteater räknar med att stänga Stora scenen under perioden 20 januari – 31
augusti 2018.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dnr 2016/KN0007 023
§ 11
Delegationsbeslut
Dnr 2017/KN0016 023
Anställningsavtal och entledigande, § 1-9 samt medgivande att återbesätta vakanta tjänster
anmäls.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut § 1-9, medgivande att återbesätta vakanta
tjänster, samt

att

lägga informationen till handlingarna.

§ 12
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.
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§ 13
Dnr 2015/KN0219 269
Förslag till textilvandringsled med miljö- och industritema
Johanna Engman, industriantikvarie vid Textilmuseet, informerar om förslaget till
textilvandringsled med miljö- och industritema.
Kulturnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett
förslag till en textilvandringsled. Uppdraget bygger på motion av Heiti Ernits (MP) och
Thomas Wingren (MP): ”Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema”.
Arbetsgruppen som tagit fram förslaget består av representanter för Textilmuseet,
Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet och BoråsBorås. Kunskap har även
inhämtats från andra förvaltningar.
Förslaget till textilled kombinerar flera intressen för Borås: att stadens textilindustriella prägel
tillgängliggörs och blir synlig i staden på ett samtidsrelevant och intresseväckande sätt, att
Borås varumärke som textilstad stärks samt att satsningen ger ytterligare en besöksanledning
till Borås.
Tio intressepunkter har valts ut, strategiskt placerade för att kunna förmedla textilindustrins
betydelse och utveckling i Borås, samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Fysiska installationer av
hög kvalitet med innehåll kopplat till intressepunktens tema lockar ögat till sig i staden.
Fördjupande information kan besökarna ta till sig via digital karta där bilder, film och mycket
mer kan visas.
Textilleden spänner från historia till samtid och kan via fysiska och digitala guidningar
anpassas till olika besökskategorier, från barn och unga till turister eller specialintresserade.
Målgrupp är utforskare av Borås – invånare såväl som besökare.
Kulturnämnden beslutar
att

ställa sig bakom förslaget till textilvandringsled samt ta med det i arbetet med Budget 2018 som
en del i satsningen i firandet av Borås 400-årsjubileum 2021.

§ 14
Dnr 2016/KN0226 805
Årsbidrag till kulturföreningar 2017
Eva-Lotta Franzén redogör för fördelning av årsbidrag till kulturföreningarnas kulturverksamhet 2017.
Kulturnämnden ansvarar i samband med omorganisationen för samtliga hembygdsföreningar i kommunen. Dessa föreslås få motsvarande schablonbidrag som
Stadsdelnämnderna tidigare fördelat. Kulturnämnden avser att träffa samtliga hembygdsföreningar under året för att informera om nämndens bidragskriterier samt informera sig
om föreningarnas verksamhet inför nästkommande bidragsfördelning. Förslag om
gemensam marknadsföring av föreningarnas verksamhet föreslås utredas.
Bidragsfördelningen innebär vissa justeringar beroende på hur väl föreningarnas
verksamhet lever upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. En del föreningar får
sänkt bidrag, några höjt, några nya föreningar tillkommer som får bidrag och en förening
beviljas inte årsbidrag.
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Gabriel Sandberg (S) och den rödgröna gruppen yrkar på att anslaget till ”En snabb slant”
höjs med 10 tkr, från 50 tkr till 60 tkr. Alliansen och Sverigedemokraterna ställer sig bakom
yrkandet.
Kulturnämnden beslutar
att

fördela årsbidrag 2017 enligt förslag med tillägg att ”En snabb slant ”utökas med 10 tkr,

att

arrangera ett hembygdsforum under våren för samtliga hembygdsföreningar i kommunen, samt

att

Kulturförvaltningen tillsammans med föreningslivet utreder hur gemensam marknadsföring av
berörda kulturföreningar skulle kunna ske.

§ 15
Dnr 2016/KN0124 041
Reviderad Budget 2017
Markus Liljedahl redogör för reviderad Budget 2017.
Nämndbidraget har ökats med 1 000 tkr och har fördeltas med 500 tkr till Borås
Konstmuseum som förstärkning av utställningsbudgeten och 500 tkr till Borås Kulturskola
för att bland annat kunna möta efterfrågan till Kulturskolan.
Borås Stadsteater har fått en nämndbidragsökning med 140 tkr som kompensation för ökade
kapitalkostnader som effekt av investering i ny ljudteknik på Stora scenen.
Nämndbidraget för 2017 är fastställt till 146 900 tkr, vilket är en sänkning på grund av
hyressänkning som i sin tur beror på ett nytt internhyressystem.
Kulturnämndens uppdrag för 2017 är att nämnden tillsammans med Fritids- och
folkhälsonämnden och lokala utövare ska finna formerna för och införa en öppen vägg, det
vill säga en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt.
Ytterligare ett uppdrag är att när konferenser, bokning av hotell och inköp av mat arrangeras
ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och
mål- och indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Kulturnämnden får även i uppdrag att musikskolan i Fristad ska ligga som en egen enhet
under Kulturnämnden.
Investeringsbudgeten för 2017 är:
• 3 000 tkr för konstnärlig utsmyckning och textilkonst
• 1 000 tkr för skulpturbiennalen
• 500 tkr för förvaltningsövergripande investeringar
• 15 000 tkr för scenteknik till Borås Stadsteater.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till reviderad Budget 2017.

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
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§ 16
Dnr 2017/KN0010 002
Förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2017
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd
utse attestanter. De förändringar som har gjorts från föregående år är att Stadsarkivet har
tagits bort samt att tre befattningar har tillförts, enhetschef för Skolbibliotek samt två
enhetschefer för Närbibliotek 1 och 2.
Kulturnämnden beslutar
att

anta upprättat förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2017.

§ 17
Dnr 2017/KN0011 805
Grundbidrag till studieförbunden 2017
Markus Liljedahl redogör för grundbidrag till studieförbunden 2017.
Folkbildningsrådet fastställde hösten 2011 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget
till studieförbundens verksamhet. Modellen bygger, liksom den tidigare, på dels ett
grundbidrag, dels ett rörligt bidrag. Det senare är i sin tur uppdelat i ett förstärkningsbidrag
och ett verksamhetsrelaterat bidrag. Den nya fördelningen började gälla 2012.
Med anledning av ovanstående beslöt styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund den
12 juni 2012 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunernas anslag till
den lokala studieförbundsverksamheten. Rekommendationen är:
• för att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens
riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av
Folkbildningsrådet
• de anslagsgrundade verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och
annan folkbildningsverksamhet
• vid beräkningar används antal studietimmar i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet, antal genomförda kulturarrangemang samt antal unika
deltagare i studiecirklar.
Anslaget ska bestå av tre delar:
•

75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal
studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag

•

6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionsnedsättning samt för
deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av
bidraget fördelas utifrån deltagare, hälften utifrån studietimmar. Annan
folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet
varav
4 % fördelas till deltagare med funktionsnedsättning
2 % fördelas till deltagare som invandrat och har behov av stöd i svenska språket

• 19 % verksamhetsrelaterat bidrag
varav
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14 % fördelas utifrån den relativa andelen av antalet studietimmar i
studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet. Annan
folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet.
Kulturverksamheten bakas in i bidraget, varvid varje kulturprogram tilldelas ett värde
av 9 studietimmar
5 % fördelas utifrån den relativa andelen av antalet unika deltagare i studiecirkel.
Anslaget till studieförbunden uppgår till 2 870 tkr enligt reviderad Budget 2017.
Kulturnämnden beslutar
att

ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera utbetalningarna av 2017 års bidrag till
studieförbunden enligt rekommendation från Folkbildningsrådet.

§ 18
Dnr 2016/KN00155 214
Förslag till yttrande över ändring av detaljplan för Centrum, Östen 1,
BT-huset, Borås Stad. Granskningshandling
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad detaljplan för
yttrande.
Då inga ändringar tillkommit i granskningshandlingarna som ändrar Kulturnämndens
tidigare tillstyrkan till detaljplanen i samrådsskedet, har Kulturnämnden inget att invända.
Kulturnämnden beslutar
att

tillstyrka ändring av detaljplan för Centrum, Östen 1, BT-huset, Borås Stad.

§ 19
Dnr 2016/KN0261 214
Förslag till yttrande över detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny
förskola i Gånghester, Borås Stad. Samrådshandling
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad detaljplan för
yttrande.
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen då planbestämmelserna innebär att
nybyggnationen anpassas till den känsliga omgivningen.
Kulturnämnden beslutar
att

tillstyrka detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.

§ 20
Dnr 2016/KN0179 214
Förslag till yttrande över detaljplan för Sjöbo, Pluggskivlingen 4 med flera,
Sjöboskolan, Borås Stad. Granskningshandling
Samhällsbyggnadsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerad detaljplan för
yttrande.
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen och ser positivt på att den befintliga huvudbyggnaden har fått varsamhetsbestämmelser.
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Kulturnämnden beslutar
att

tillstyrka detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 med flera, Sjöboskolan, Borås Stad.

§ 21
Dnr 2016/KN0262 860
Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med specifikt
för att nå målen formuleras i ett övergripande program.
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt program,
som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till de synpunkter
som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten 2016. Till det nya Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande styrdokumenten
för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018.
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åligger verksamheterna.
Kulturnämnden beslutar
att

sända Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag.

§ 22
Dnr 2014/KN0119 026
Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har till Kulturnämnden översänt rubricerat Program för yttrande.
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa
frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle.
Sju övergripande områden är prioriterade i programmet och i den nu aktuella uppföljningen
är Kulturnämnden ombedd att rapportera hur nämnden arbetar med sina verksamheter
avseende Arbete och Kultur.
Kulturnämnden beslutar
att

översända svar på frågeområdena Arbete respektive Kultur i Program för ett integrerat samhälle till
Arbetslivsnämnden.

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
§ 23
Biljetter till Borås symfoniorkesters konserter våren 2017
Borås Symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserter på Åhaga den 5 februari,
21 mars och 25 april.
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Kulturnämnden beslutar
att

den 5 februari tilldelas Jan-Erik Löberg (S), Peter Wiberg (V), Marie-Louise Hall (M) och
Lena Medelius (M) var sin biljett,

att

den 21 mars tilldelas Hanna Werner (MP), Lena Sänd (S), Sivert Oxelbark (KD),
Catharina Rapp (C), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Patric Silfverklinga (SD)
var sin biljett, samt

att

den 25 april tilldelas Gabriel Sandberg (S), Sümeyya Gencoglu (MP), Ann-Britt Boman (C),
Marie-Louise Hall (M) och Sivert Oxelbark (KD) var sin biljett.

§ 24
Dnr 2015/KN0130 042
Projekteringsframställan för ombyggnation av scenteknik på Borås
Stadsteater, Bäckängen 2, Sturegatan 39-41
Eva-Lotta Franzén informerar om projekteringsframställan för ombyggnation av scenteknik
på Borås Stadsteater.
Kulturnämnden hemställde 2015-08-04 till Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie
för en utredning av scenteknikbehovet på Borås Stadsteater skulle genomföras.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade om att genomföra en förstudie 2015-08-25. Projektet
finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med en budget om 72 000 000
kronor.
Ombyggnationen innebär en hyreshöjning för Kulturnämnden om 6 860 973 kr i 2017 års
modell. Beräknade intäkter uppgår till 300 tkr på grund av minskade personalkostnader samt
viss ökning av gästspel som den nya tekniken medger.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnation av
scentekniken på Borås Stadsteater.

§ 25
Dnr 2017/KN0020 289
Förslag till nya lokaler för Borås Kulturskola
Per-Olov Pell informerar om förslaget till nya lokaler för Borås Kulturskola.
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola där ett
annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden påtalat behovet av
mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i
uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet med att finna mer ändamålsenliga lokaler för
Kulturskolan.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Kulturförvaltningen har utrett tre olika alternativa
lösningar för att skapa nya lokaler för Borås Kulturskola:
a) nybyggnation på tomtmark som Borås Stad äger
b) renovera och bygga ut befintlig skola, Södra Kyrkogatan 36
c) hyra lokaler av Kanico AB på Simonsland.
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Förvaltningarna förordar alternativ c) förhyrning av lokaler på Simonsland. Preliminär
inflyttning kan ske till höstterminen 2018.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna den föreslagna uthyrningen för nya lokaler för Borås Kulturskola i enlighet med
Lokalförsörjningsnämndens beslut 2017-01-24, samt

att

hos Kommunstyrelsen begära investeringsmedel för inredning av lokalerna.

§ 26
Deltagande i seminariet ”Vi är på väg!”
Inbjudan till seminariet ”Vi är på väg!” har inkommit. Seminariet äger rum 22 februari
kl. 10.00-16.00 i Röda Rummet, Kulturhuset. Borås Konstmuseum är arrangör tillsammans
med Kultur i Väst och Ulricehamns kommun.
Kulturnämnden beslutar
att

Sara Andersson (S), Jan-Erik Löberg (S), Hanna Werner (MP), Lotta Löfgren Hjelm (M), Bill
Bakkemose (M) och Lars Gustaf Andersson (L) deltar i rubricerat seminarium den 22 februari.

Vid protokollet

Maria Antonsson
Nämndsekreterare

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Justeras

Lars Gustaf Andersson (L)
Förste vice ordförande

Peter Wiberg (V)
Andre vice ordförande

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 6 februari 2017.
Maria Antonsson

