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Sammanträdesdatum

2018-01-29
Instans

Kulturnämnden

Plats och tid

Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 29 januari 2018 kl 17.00-19.05

Beslutande

Ledamöter
Sara Andersson (S), ordförande
Lars Gustaf Andersson (L), 1:e vice ordförande
Peter Wiberg (V), 2:e vice ordförande
Gabriel Sandberg (S)
Hanna Werner (MP)
Lena Medelius (M)
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Sivert Oxelbark (KD)
Valter Kotsalainen (SD)
ers. för Patric Silfverklinga (SD)

Närvarande ersättare

Jan-Erik Löberg (S) §§ 1-10, 12-22
Jessica Eng-Strömberg (S)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Marie-Louise Hall (M)
Bill Bakkemose (M)
Ann-Britt Boman (C) §§ 1-10, 12-22
Catharina Rapp (C)

Övriga närvarande

Eva-Lotta Franzén, kulturchef
Markus Liljedahl, controller
Cecilia Strömberg, ekonom
Linda Andersson, HR-chef
Emma Gerdien, kultursekreterare
Närvarande §§ 1-12
Åsa Hedberg Karlsson, bibliotekschef
Eva Eriksdotter, konstmuseichef
Per-Olov Pell, kulturskolechef
Marie Nyman, teaterchef
Ulrika Kullenberg, museichef
Ebba Svegelius-Gunnarsson, praktikant Närvarande §§ 1-12
Maria Antonsson, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

Kulturkontoret, 2018-02-01 klockan 08.00

Underskrifter
Ordförande

Paragrafer
Sara Andersson

Förvaltningschef
Eva-Lotta Franzén
Justerare
Lars Gustaf Andersson
Sekreterare
Maria Antonsson
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§1

Dnr KUN 7894

Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet.
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§2

Dnr KUN 7895

Val av justeringsledamöter
Kulturnämndens beslut
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Lars Gustaf Andersson (L).
Justering sker på Kulturkontoret den 1 februari 2018 klockan 08.00.
Paragraf 8 i dagen protokoll justeras omedelbart.
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§3

Dnr KUN 7896

Godkännande av föredragningslista
Kulturnämndens beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ska arbeta efter utsänd föredragningslista.
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§4

Dnr KUN 7897

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet deltar på dagens sammanträde.
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§5

Dnr KUN 7898

Informationsärenden
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning i ärendet
Åsa Hedberg Karlsson
Under det år som Kulturnämnden har varit ansvarig för skolbiblioteken har arbetet
påbörjats med en skolbiblioteksplan för en likvärdig biblioteksverksamhet på alla
skolor.
Resursfördelningen har justerats genom att ett team med ett par bibliotekarier åker ut
till de små skolorna och genomför läsfrämjande insatser och undervisar i källkritik.
Något som inte varit möjligt på skolor med tre-fyra timmar bibliotekarie/vecka.
Skolbibliotekens mediabestånd på de små skolorna kompletteras som tidigare år av
Bokbussens resurser.
En fortbildning för skolbibliotekarier har köpts in från Högskolan i Borås. Vid fyra
tillfällen har 20 bibliotekarier fått undervisning i just källkritik.
Den satsning som gjorts under 2017 har varit bra och det visar sig konkret i ett ökat
utlån av böcker på skolbiblioteken.
7 % fler böcker lånades ut 2017 än 2016 på skolbiblioteken och det motsvarar
16 000 lån.
Hur stor resurs Grundskoleförvaltningen avsätter för skolbibliotek 2018 är ännu
oklart. Besked kommer att lämnas om budgetens omfattning. Skolbiblioteksverksamheten kommer att anpassas efter den givna budgeten.
Ulrika Kullenberg
Textilmuseet
Personal har genomfört ett lyckat studiebesök på Viktoria & Albert museum och
Balenciaga-utställningen, som kommer till Textilmuseet senare i år.
Museichefen har deltagit i nätverksmöte med museer i Väst. Västra Götalandsregionen vill redan nu ha ut information om en viktig konferens i november 2018 på
tema ”museilagen som hävstång för demokrati”. Konferensen riktar sig till
kommunala beslutsfattare och tjänstemän inom området.
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Borås Museum
Ny information om ”Byggnadsvård” har lagts till Borås Museum hemsida. Där
beskrivs vad det innebär att husen är representanter för Sjuhäradsbygdens bebyggelse
samt hur byggnadsvården på Borås Museum fungerar både praktiskt och
ekonomiskt.
Eva Eriksdotter
Mycket välbesökt vernissage den 25 januari av utställningarna Kerstin Danielsson
samt Respect – Éva Mag.
En mindre ombyggnation genomförs i Konstmuseet för att möjliggöra en mer
flexibel användning av lokalerna.
Marie Nyman
Borås Stadsteater ger lunchteater i Teaterfoajén med början den 6 februari.
Rekrytering till tjänsten som teknisk chef är klar. Erik Lagerborg tillträdde tjänsten
den 3 januari.
Ytterligare en utbildningsinsats som gäller Stadsteaterns psykosociala arbetsmiljö har
genomförts med Arbetslivsresurs.
Stadsteatern kommer att påbörja tre utvecklingsprojekt inom kort, bland annat
interna kommunikationsstrukturer och en modell för utvärdering av teaterns interna
processer och produktioner.
Stadsteatern har flyttat ut från Stora scenen och Skanska har påbörjat
ombyggnationen av ny scenteknik.
Emma Gerdien
Arbetsgruppen kring den öppna väggen på Magasinsgatan 8 har haft sitt första möte
för 2018 och förbereder att området helt färdigställs inför säsongen samt att ett eller
flera arrangemang genomförs på platsen under året.
Eva-Lotta Franzén
Kommunstyrelsens och Kulturnämndens presidier träffar regionens kulturnämnds
presidium 1 februari för samtal om kulturverksamheten i Borås.
Ny kulturchef i regionen, Katti Hoflin, börjar den 12 februari. Avtackning av
nuvarande kulturchef Staffan Rydén, äger rum 15 mars.
Förstudiearbete pågår om ny reception i Kulturhuset samt förbättrad tillgänglighet
till Borås Konstmuseum och Borås Stadsteater. En arkitektfirma är anlitad.
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7 mars arrangerar Borås Stad den årliga konferensen om Säker och trygg kommun.
Kulturförvaltningen kommer delta med ett pass om kultur som en del av den
kommunala verksamheten för att uppnå trygghet och säkerhet för
kommuninvånarna.
Arbetet med uppdatering av Kulturmiljöprogrammet för Borås Stad påbörjas inom
kort, bland annat med stöd av Västarvet.
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§6

Dnr KUN 2018-00005 2.3.6.25

Delegationsbeslut
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för resa utanför
Norden, samt lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut, resa utanför Norden anmäls.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
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§7

Dnr KUN 2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna och avgivna skrivelser, samt
lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens
sammanträde 2018-01-29.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(30)

Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kulturnämnden

§8

Dnr KUN 2017-00102 041

Reviderad Nämndbudget 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till reviderad Nämndbudget 2018, samt
avslår Alliansens tilläggsförslag. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer/Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.
Sammanfattning av ärendet
Markus Liljedahl redogör för reviderad Nämndbudget 2018.
Nämndbidraget för 2018 är fastställt till 156 800 tkr.
Den utökade ramen består av
500 tkr, en förstärkning avseende Biblioteken i Borås
500 tkr, en förstärkning för utökad danssatsning
1 500 tkr, en förstärkning för ”Mötesplats Hässleholmen”
2 200 tkr, en förstärkning för ”Kulturskolan Simonsland”
500 tkr, till studieförbunden som ges möjlighet att genomföra aktiviteter i och kring
stadsdelsträffpunkterna. Detta är ett speciellt bidrag som studieförbunden
får ansöka om och beslut fattas av Kulturnämnden
600 tkr, för att rekrytera och behålla personal
250 tkr, till kamratföreningen I15:s vänners lokal som har överförts från Fritids- och
folkhälsonämnden
300 tkr, för att erbjuda ett avgiftsfritt första år för elever i Kulturskolan.
Investeringsbudgeten för 2018 är
3 000 tkr för konstnärlig gestaltning och Textilkonst
1 000 tkr för Skulpturbiennalen
500 tkr för förvaltningsövergripande investeringar
300 tkr för meröppet bibliotek
7 000 tkr för inventarieanskaffning, instrument, ljud- och ljusutrustning, digitala
undervisningsmedel samt viss möblering till Kulturskolans nya lokaler på Simonsland
1 000 tkr, för inventarieanskaffning, instrument, ljud- och ljusutrustning, digitala
undervisningsmedel samt viss möblering till Kulturskolans nya lokaler på Mötesplats
Hässleholmen.
Kulturnämnden har fått tre nya uppdrag av Kommunfullmäktige
• Regelverk tas fram som gör det möjligt för studieförbund att söka bidrag för att
genomföra aktiviteter i och kring stadsdelsträffpunkterna, för ökad integration
• Samverka med Västra Götalandsregionen om lokaler inom kulturens område
• Strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder tas fram för Ramnaparken och
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dess kulturhistoriska byggnader för att bli en större attraktion i Borås.
Yrkanden
Allianspartierna i Kulturnämnden har inkommit med ett tilläggsförslag till
Kulturnämndens Budget 2018:2. Se bilaga
Majoriteten i Kulturnämnden avstyrker Alliansens tilläggsförslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i
enlighet med majoritetens förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Den som vill bifalla majoritetens förslag röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner
nej har Kulturnämnden beslutat enligt allianspartiernas tilläggsförslag.
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Peter Wiberg (V), Gabriel
Sandberg (S) och Hanna Werner (MP), samt nej av Lars Gustaf Andersson (L),
Lena Medelius (M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Sivert Oxelbark (KD). Valter
Kotsalainen (SD) deltar inte i omröstningen.
Fyra röstar ja och fyra röstar nej. Då ordförandens röst avgör beslut i ärendet
beslutar Kulturnämnden att avslå Alliansens tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Reviderad Nämndbudget 2018:2, Kulturnämnden.
Samverkan
Reviderad Nämndbudget 2018:2 har samverkats i FSG, Förvaltningens
samverkansgrupp, 2018-01-23.
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§9

Dnr KUN 2018-00012 3.6.1.3

Bidrag till studieförbunden 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera
utbetalningarna av 2018 års bidrag till ABF, Bilda, Folkuniversitetet,
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Sensus och Kulturens bildningsverksamhet
enligt rekommendation från Folkbildningsrådet. Anslaget att fördela till
studieförbunden enligt fördelningsverktyget uppgår 2018 till 2 927 tkr.
När det gäller utbetalning till studieförbundet Ibn Rushd återremitteras ärendet.
Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid beslutsfattandet av ärendet på grund av
jäv.
Sammanfattning av ärendet
2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra
Götaland. Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för
studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som
möjligt harmonierar med det statliga. Villkor för statens stöd till folkbildningen
regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.
De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att
1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Totalt uppgår anslaget till studieförbunden för 2018 till 3 500 tkr. 3 000 tkr är att
fördela enligt fördelningsverktyget och 500 tkr utgör medel att söka för aktiviteter
som främjar integration på mötesplatserna i Borås Stad.
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Beslutsunderlag
1. Bidrag till studieförbunden 2018
2. Bidrag per studieförbund 2018, Kulturförvaltningen
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§ 10

Dnr KUN 2017-00009 805

Redovisning av 2017 års kulturbidrag (projekt- och
arrangemangsbidrag samt En snabb slant)
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av 2017 års kulturbidrag (projekt- och
arrangemangsbidrag samt En snabb slant), samt att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kultursekreterare Emma Gerdien redovisar de ansökningar om projekt- och
arrangemangsbidrag samt En snabb slant som beviljats respektive inte beviljats
bidrag under 2017.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av ansökningar om arrangemangs- eller projektbidrag 2017
2. Sammanställning av ansökningar om En snabb slant 2017
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§ 11

Dnr KUN 2017-00177 805

Årsbidrag till kulturföreningar 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att fördela årsbidrag 2018 enligt upprättat förslag och att i
Budget 2019 föreslå dels att en separat bidragsram för kulturföreningar införs i likhet
med Fritids- och folkhälsonämndens modell, dels att Kulturnämnden kompenseras
för ökade hyreskostnader för Kamratföreningen I15:s Vänners lokal liksom för
fastigheten Solbacken efter planerad tillgänglighetsanpassning. Vidare beslutar
nämnden att bidragsprocessen ska tillgängliggöras ytterligare för föreningarna genom
tydligare information samt genom införandet av e-tjänst för bidragsansökan.
Ann-Britt Boman (C) och Jan-Erik Löberg (S) är inte närvarande vid föredragning
och beslutsfattande av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Sedan omorganisationen av stadsdelsnämnder till facknämnder ansvarar nu
Kulturnämnden för bidrag till samtliga hembygdsföreningar i kommunen. Inför året
2018 är det första gången som hembygdsföreningarna individuellt söker årsbidrag
under samma förutsättningar som övriga kulturföreningar.
Bidragen är fördelade utifrån hur väl föreningarnas verksamhet bedöms leva upp till
Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. För 2018 får flera av de återkommande
föreningarna något höjt bidrag, och även ett par nya föreningar syns bland de som
beviljats bidrag. Då antalet sökande föreningar är nästan dubbelt så många som
föregående år samt att de flesta återkommande uttrycker ökande ekonomiska behov,
är det ett antal föreningar som inte kan beviljas stöd eller ökat stöd, även om deras
verksamhet bedöms uppfylla kriterierna för detta.
Nämnden kan konstatera att det finns ett sjudande kulturliv, men också stora behov
av verksamhetsstöd hos stadens ideella kulturföreningar. För att tillgodose behoven
hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta nya goda initiativ föreslås en
separat budget av typen som redan införts för Fritids- och folkhälsoförvaltningens
föreningsbidrag.
Vidare bedöms att kvaliteten på själva ansökningarna kunde varit högre. För 2018
ska ytterligare arbete läggas på att informera om och tillgängliggöra
bidragsförfarandet, bland annat genom att införa e-tjänst samt att förtydliga
informationen om kulturbidrag.
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Beslutsunderlag
1. Årsbidrag till kulturföreningar 2018
2. Föreningsbidrag 2018
3. Regler för bidrag till kulturverksamhet
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§ 12

Dnr KUN 2017-00204 007

Riskanalys 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner Riskanalys för 2018 och översänder denna till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska
som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En riskanalys där
sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan
kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för
nämnden.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande
nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop.
Beslutsunderlag
Riskanalys 2018, 2018-01-17.
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§ 13

Dnr KUN 2017-00159 403

Miljömålsuppföljning - årsredovisning 2017
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner miljömålsuppföljningen – årsredovisning 2017 samt att
översända denna till Miljö- och konsumentnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv,
invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur. För
varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som
krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder.
Kulturförvaltningens miljöarbete fortlöper och miljöarbetet är levande i
verksamheterna. Utgångspunkten för arbetet är ett hållbarhetsperspektiv där
konsumtion utav upplevelser istället för varor ligger i fokus.
Efter Borås Stads omorganisation har förvaltningen nu valt att tillsätta en
miljökoordinatorstjänst på 20 %.
I oktober hade Kulturförvaltningen den årliga miljörevisionen för miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra avvikelser som antingen blev åtgärdade eller så
upprättades en plan för åtgärder. Resultatet efter revisionen blev att förvaltningen
åter blev miljöcertifierade och erhöll ett miljödiplom giltigt till och med oktober
2018.
Arbetet med miljömålen fortsätter löpande under året.
Beslutsunderlag
Miljörapport 2017, Kulturnämnden
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§ 14

Dnr KUN 2017-00210 214

Yttrande över detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19,
Borås Stad. Samrådshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19,
Borås Stad.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.
Beslutsunderlag
Inbjudan till samråd för detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19, Borås Stad.
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§ 15

Dnr KUN 2017-00108 214

Yttrande över detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla
Postenhuset, Borås Stad. Granskningshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla
Postenhuset, Borås Stad.
Sammanfattning av ärendet
Den föreslagna detaljplanen för kv. Eko innebär stor förändring av det
kulturhistoriskt värdefulla Postenhuset, vilket Kulturnämnden framfört synpunkter
på i samrådsskedet men som inte hörsammats.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla
Postenhuset, Borås Stad.
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§ 16

Dnr KUN 2017-00209 214

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158,
Sjöhagen, Borås Stad. Samrådshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158,
Sjöhagen, Borås Stad.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen.
Beslutsunderlag
Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås
Stad.
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§ 17

Dnr KUN 2018-00003 3.1.1.2

Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1,
Bultastensparken, Borås Stad. Samrådshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1,
Bultastensparken, Borås Stad.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ser positivt på planerna för förskola och upprustning av parken och
har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen.
Beslutsunderlag
Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås
Stad.
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§ 18

Dnr KUN 2018-00004 3.1.1.2

Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och
Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad. Samrådshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och
Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inget att invända mot förslaget till detaljplan.
Beslutsunderlag
Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och Hulta 4:1,
Sörmarksliden, Borås Stad.
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Dnr KUN 2017-00039 214

Yttrande över ny översiktsplan för Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till översiktsplan under förutsättning att de
viktiga synpunkter som tas upp förs in i skrivningen.
Reservationer/Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Utställningsförslaget innebär att den befintliga bebyggelsens betydelse för fortsatt
utbyggnad och utveckling har stärkts jämfört med samrådsförslaget. Kulturens roll i
ett hållbart samhälle samt konst i det offentliga rummet har också förts in i förslaget
till översiktsplan.
De synpunkter som Kulturnämnden vill lyfta i det reviderade utställningsförslaget
avser framförallt att den befintliga bebyggelsen som resurs och utgångspunkt lyfts
även i avsnittet ”Strukturbild”, att kommunens Kulturmiljöprogram nämns bland de
viktiga dokument som översiktsplanen förhåller sig till i avsnittet ”Byggstenar”, samt
att förtydliganden införs i den del som beskriver kulturmiljö.
Beslutsunderlag
1. Översiktsplan för Borås. Utställningsförslag, november 2017
2. Samrådsredogörelse för ny Översiktsplan
3. Miljökonsekvensbeskrivning, Översiktsplan Borås, utställningsförslag
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§ 20

Dnr KUN 2017-00189 280

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan 2019-2021
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden översänder redovisade lokalbehov för perioden 2019-2021 till
Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen. Lokalerna är väl utnyttjade, de
flesta är väl fungerande, vissa förbättringar är på gång. Till exempel ska de spatiösa
entréerna i Kulturhuset utnyttjas mer för verksamhet och receptionen byggas om.
Nya lokaler planeras för Kulturskolans verksamhet samt för Mötesplats
Hässleholmen. Lokal för repetitionsmöjligheter för teatern saknas liksom
ändamålsenliga lokaler för arkivering av konstföremål. Några närbibliotek är i stort
behov av renovering. Friluftsmuseet i Ramnaparken kräver kontinuerligt
fastighetsunderhåll anpassat till byggnadernas kulturhistoriska karaktär.
Beslutsunderlag
Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan, samt Lokalrevision 2.
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§ 21

Dnr KUN 7900

Biljetter till Borås symfoniorkesters konserter våren 2018
Kulturnämndens beslut
Den 4 februari tilldelas Gabriel Sandberg (S) och Sara Andersson (S) var sin biljett.
Den 6 mars tilldelas Sümeyya Gencoglu (MP), Hanna Werner (MP) och
Jan-Erik Löberg (S) var sin biljett.
Den 17 april tilldelas Hanna Werner (MP), Peter Wiberg (V) och Sara Andersson (S)
var sin biljett.
Sammanfattning av ärendet
Borås symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserter på Åhaga den 4 februari,
6 mars och 17 april.
Alliansen i Kulturnämnden har tilldelats biljetter för hela spelåret enligt tidigare
beslut i Kulturnämnden 2017-08-24 § 144.
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§ 22

Dnr KUN 7899

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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