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Plats och tid Textilmuseet, måndagen den 13 maj 2019 kl 17:00-20:55 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Catharina Rapp (C) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Johan Dahlberg (S) 
Monica Haglund Borg (S) §§ 72-87 
Sokol Demaku (S) 
Hanna Werner (MP) 
Felix Källsmyr (M) §§ 72-87 
Else-Marie Lindgren (KD) §§ 72-87 
Maria Lindgren (SD) §§ 73-87 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef  
Markus Liljedahl, controller  
Linda Andersson, HR-chef 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef §§ 72-80 
Marie Nyman, teaterchef §§ 72-79 
Eva Eriksdotter, konstmuseichef §§ 72-79 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef §§ 72-80 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten §§ 72-80 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare 
Maria Antonsson, nämndsekreterare 
 
 
 
 

 
Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 16 maj klockan 16:00  

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 16 maj 2019 
 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

  Sara Andersson (S) 
Paragrafer §§ 71-87 

 Förvaltnings-
chef 

  

  Eva-Lotta Franzén  
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 Justerare 
  

  
 

Catharina Rapp (C) 

Sekreterare 
 

 Linnea Dahlin  
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§ 71   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Catharina Rapp (C). Justering sker i Klusterhuset, Sturegatan 28 den 16 maj 
klockan 16:00.  

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-13 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom 

- att ärende 11, Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 
Annelundsparken, utgår från dagens föredragningslista. Ärendet tas upp på 
nämndens sammanträde vid ett senare tillfälle,  

- att godkänna att Moderaterna och Kristdemokraternas initiativärende ”Borås 
Stad - värnar om och utvecklar kulturen” förtecknas på dagordningen, samt  

-att tillägg görs med ärende 4 ”Avtackning av nämndsekreterare Maria 
Antonsson”.      
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§ 73   

Verksamhetsbesök på Textilmuseet och information 
om Borås Museum  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Ulrika Kullenberg för information och rundvandring, 
samt beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Kullenberg museichef, informerar om verksamheten på De 
Kulturhistoriska Museerna samt visar Textilmuseets lokaler.  
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§ 74   

Avtackning av nämndsekreterare Maria Antonsson  

Kulturnämndens beslut 

Ordföranden och förvaltningschefen avtackar nämndsekreteraren Maria 
Antonsson. Maria har varit nämndsekreterare på Kulturförvaltningen sedan 
2006.    
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§ 75   

Besök av revisorer från Revisorsgrupp 2 samt 
revisionschef Andreas Ekelund och sakkunnigt biträde 
Stefan Sjöblom  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Revisorsgrupp 2 samt revisionschef Andreas Ekelund 
och sakkunnigt biträde Stefan Sjöblom för information, samt beslutar att lägga 
informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen redogör för dess roll och nämndsledamöters ansvar. Revisionen tar 
även upp centrala frågor som är med i årets granskning såsom buffert, 
Stadsteaterns ombyggnation och konstinventering på Borås Konstmuseum.   
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§ 76   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 

En person från allmänheten närvarar vid dagens sammanträde.       
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§ 77 Dnr KUN 2019-00053 3.6.1.25 

Information om kartläggning av folkbiblioteken i Borås 
Stad 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Olof Berge Kleber informerar om bibliotekens uppdrag, lokalisering och 
tillgänglighet. Olof Berge Kleber redovisar även hur biblioteken används idag 
och hur de arbetar med bibliotekens uppdrag samt visar på framtidens 
bibliotek.  
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§ 78   

Övriga informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Kullenberg 
Läsrörelsens satsning BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder kommer 
till Borås i mars 2020. Det är ett landsomfattande projekt om vikten av  konsten 
att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. 
Forskare, pedagoger och bildutövare medverkar till innehållet. Sju stora 
konferenser anordnas i olika städer runt om i Sverige i samarbete med museer, 
konsthallar och kulturskolor med specialsatsningar för barn och unga. 
Konferensen vänder sig till pedagoger och lärare inom alla stadier, skolledare, 
politiker och intresserad allmänhet. 
 

 

Frida Uneback Malm 
Under vecka 20 är det projektvecka på Kulturskolan. Nytt för våren 2019 är 
”Kulturskolan hälsar på” där medarbetarna besöker grundskolor runt om i 
kommunen och visar en film om verksamheten samt bjuder på en 
kulturupplevelse i form av musik, rörelse eller på annat sätt bjuder in till aktivt 
deltagande. I år riktar Kulturskolan sig som vanligt till de barn som gått i 
Kulåret, men även till åk 4. Detta ersätter tidigare års ”Demoshow” som ett led 
i en omfördelning av kostnader.   

Feriearbetande ungdomar kommer att jobba på Kulturskolan under veckorna 
25-27. Uppdraget är att synas ute i kommunens verksamheter och på gator och 
torg under perioden 24 juni – 5 juli. Veckan innan midsommar repeterar man 
tillsammans med handledare in all repertoar samt sätter ett spelschema för 
veckorna 26-27. 
 

 

Kulturskolan har tillsammans med biblioteksverksamheten och Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen planerat kring nyöppnandet i september 2019 av 
mötesplats Hässleholmen.  

Lena Hermansson 
Lördagen den 11 maj anordnades det ett Jam på Magasinsgatan 8. 20 målare 
deltog varav ca hälften var spontanmålare. Besökarna erbjöds att måla på öppna 
ytor och många ungdomar anmälde sitt intresse att arrangera liknande 
arrangemang själva.  
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Eva Eriksdotter 
Eva Eriksdotter har besökt Venedigbiennalen 2019 och återkommer med en 
rapport vid Kulturnämndens sammanträde den 10 juni.  

Olof Berge Kleber  
Biblioteken arbetar just nu med förtidsröstningen inför EU-valet den 26 maj. 

Eva-Lotta Franzén 
Eva-Lotta Franzén informerar om att ett dialogcafé genomförts med inbjudna 
kulturföreningar och studieförbund då Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
informerade om den nya bidragsmodell som ska införas och som 
Kulturförvaltningen har varit med om att arbeta fram. Även Kulturnämndens 
bidrag ska ingå i denna nya bidragsmodell längre fram. Vid detta tillfälle 
genomfördes även en workshop om den nya Kulturplattformen. 
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§ 79 Dnr KUN 2019-00002 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen, samt 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 2019-05-13.  
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§ 80 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning, Tertialrapport I 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen Tertialrapport I 2019 med 
tillägg att Kulturförvaltningen redigerar under punkt 4 Jämställdhets-
perspektivet.  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosavvikelser 
Kulturförvaltningens prognos för helåret är -100 tkr. Hela bufferten på 1 000 
tkr tas då i anspråk. 
 
Biblioteken i Borås 
-700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott.  
Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1,1 mnkr. Efter 
besparingar av tillfällig art är det beräknade underskottet för 2019 ca 700 tkr, 
något som det arbetas med att minska ytterligare. Av de 700 tkr består 400 tkr 
av en årlig fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst 
som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett ut sedan 2017 och 
Biblioteken i Borås är mycket frågande till fördelningen av den här fakturan 
eftersom Mediapoolen används av skolor, men inte av folkbibliotek.   

Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för 
att kunna bibehålla nuvarande servicenivå och för att bedriva verksamhets-
utveckling. Den balans som finns nu bygger på att den faktiska kostnaden för 
skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom 
förväntas och att Borås får ta del av externt sökta medel för att stärka 
biblioteksverksamheten. 

Biblioteksverksamheten kommer att analyseras ytterligare för att nå de 
effektiviseringskrav som finns i internbudgeten.  

Borås Konstmuseum 
-400 tkr är Borås Konstmuseum prognostiserade underskott. Anledningen är 
ökade utställningskostnader och högre personalkostnader. Konstmuseet har 
under våren arbetat för att förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet 
har externa konsulter anlitats. Kostnaderna för dessa insatser har tagits från 
verksamhetsmedel. 
 
Buffert 
+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året.  
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Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport I 2019 Kulturnämnden 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-13 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr KUN 2019-00063 1.2.4.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget, april 2019  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 
i budget Tertial I 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen för 
kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Kulturnämnden har vid 
tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget. Dessa uppdrag bedöms som genomförda och behandlade i nämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens 
rapport 
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§ 82 Dnr KUN 2019-00061 3.6.5.3 

Konstnärlig gestaltning, Byttorpsskolan 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ge konstnären Fredrik Norén i uppdrag att 
genomföra en konstnärlig gestaltning av Byttorpsskolan.         

Sammanfattning av ärendet 

I samband med om- och tillbyggnationen av Byttorpsskolan har 700 tkr avsatts 
för konstnärlig gestaltning. Gestaltningsuppdraget har utlysts som en tävling via 
Borås Stads Koncerninköp och det har inkommit 84 intresseanmälningar. En 
jury som bestått av sakkunniga från Borås Konstmuseum, arkitekt, 
projektledare från Lokalförsörjningsförvaltningen samt representanter från 
verksamheten har utvärderat förslagen. Juryn har enats om att utse konstnär 
Fredrik Noréns förslag Lunch Break och Grow. Lunch Break är ett platsspecifikt 
verk som består av 16 stolar av olika modeller, som viker ut sig på vägg och tak 
och skapar en illusion av att stolsben och stolsryggar har mjuknat. I skolans 
entré föreslås verket Grow som består av fyra dörrar som pressas mot taket. 
Fredrik Noréns förslag har ett estetiskt samtida uttryck som lämpar sig väl till 
den nybyggda matsalen och den ombyggda entrén. 

Budget för gestaltningsuppdraget är 700 tkr, gestaltningen ska vara färdigställd i 
samband med skolans invigning 2022.  

Kort om vald konstnär 
Fredrik Norén, född i Lund 1979 bosatt i Malmö. Han är utbildad på 
Konsthögskolan i Malmö 2002-2007. Norén är väletablerad och har genomfört 
ett stort antal konstnärliga gestaltningar och haft flertalet separat- och 
grupputställningar.              
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§ 83 Dnr KUN 2019-00056 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
med flera, Borås Stad. Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
med flera, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att göra en planändring av bensinstation till bostadsändamål. På 
platsen finns idag en bensinstation från 1959-60. Den genomgick en större 
ombyggnad på 80-talet och står sedan flera år utan användningsområde.  

Kulturnämnden har inga synpunkter på förändringen utan tillstyrker 
planförslaget.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 med flera, 
Borås Stad 
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§ 84 Dnr KUN 2016-00234 214 

Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås 
Stad. Granskningshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Den föreslagna byggnadshöjden bedöms i förhållande till den smala 
Stengärdsgatan ge ett allt för massivt intryck. Tillåten byggnadshöjd bör 
minskas för att bättre sluta an till gaturummet.  

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, Hugin 1 med flera, 
Borås Stad.  
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§ 85 Dnr KUN 2018-00135 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 
flera, Kronängsparken, Borås Stad. Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 
flera, Kronängsparken, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden tillstyrkte planförslaget 2018-10-22. Därefter har förslaget 
arbetats om till nu föreliggande förslag.  

Kulturnämnden har inga synpunkter på omändringen utan tillstyrker 
planförslaget.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 2 för detaljplan Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad 
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§ 86 Dnr KUN 2019-00058 2.3.6.25 

Inbjudan till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 
kulturkonferens 16-17 oktober 2019 i Halmstad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden utser Lars Gustaf Andersson (L), Felix Källsmyr (M) och 
Valter Kotsalainen (SD) att delta i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 
kulturkonferens den 16-17 oktober 2019, samt att arvode betalas ut enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om "Bestämmelser om ersättning till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022". 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan har inkommit från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, till 
kulturkonferens den 16-17 oktober 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kulturkonferens den 
16-17 oktober i Halmstad 
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§ 87 Dnr KUN 2019-00068 3.6.1.25 

Initiativärende Borås Stad - värnar om och utvecklar 
kulturen   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast tas upp för beslut i Kulturnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde lägger Moderaterna och Kristdemokraterna i 
Kulturnämnden, Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Marie Jöreteg (M) ett initiativärende ”Borås Stad - värnar om och utvecklar 
kulturen”. Förslaget innebär att en särskild app (till exempel ”Tidsmaskinen”) 
införs för att erbjuda intresserade olika kulturella rundvandringar.  

Se bilaga   
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