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Plats och tid Hässlehuset, måndagen den 21 oktober 2019 kl 17:00-19:59 

Beslutande Ledamöter 

Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande 
Johan Dahlberg (S) ers. för Sara Andersson (S) 
Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Catharina Rapp (C) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Anah Sjösten (M) ers. för Marie Jöreteg (M) 
Maria Lindgren (SD) ers. för Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Monica Borg Haglund (S) 
Sokol Demaku (S) 
Hanna Werner (MP) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef  
Maria Tuvegran, HR-chef §§ 150-160 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef 
Marie Nyman, teaterchef §§ 150-160 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef §§ 150-160 
Eva Eriksdotter, konstmuseichef §§ 150-160 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten 
Markus Liljedahl, controller  
Catharina Sparre, kommunikationsstrateg §§ 150-154 
Emma Gerdien, handläggare §§ 153-158 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare  
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 23 oktober   
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 oktober 2019 
 
Underskrifter 

 1:e vice 
ordförande 

 

Paragrafer §§ 150-166 
 Falco Güldenpfennig (KD)  
 Förvaltnings-

chef  
  

 Eva-Lotta Franzén  
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 Justerare 
  

 Jan-Erik Löberg (S) 
 
 
 

 
 

 Sekreterare 
 

 Linnea Dahlin 
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§ 150   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Jan-Erik Löberg (S). Justeringen sker i Klusterhuset den 23 oktober 2019. 
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§ 151   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ärende nr 16 ”Konstmuseets och 
konstverksamhetens utveckling i Borås Stad” flyttas upp på föredragningslistan 
och blir ärende nr 11. I övrigt arbetar nämnden efter utsänd föredragningslista.  
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§ 152   

Verksamhetsbesök Biblioteken i Borås  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Olof Berge Kleber, Frida Uneback Malm och Andrea 
Lucut för visningen av Hässlehuset och beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  
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§ 153   

Informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Olof Berge Kleber  
Under vecka 44 är det höstlov, även kallat läslov med aktiviteter för barn på alla 
folkbibliotek. En blandning av Harry Potter-tema, spöktema och FIFA-
turnering. För alla åldrar kommer det ske författarbesök och en kurs i att 
överleva en zombieapokalyps. Det är ett sätt att popularisera ett viktigt och 
aktuellt ämne, ”Hur klarar vi och samhället av en större kris?”.  

Via statliga medel har Stadsbiblioteket fått möjlighet att arbeta mer uppsökande 
gentemot barn- och ungdomar och som ett led i det startas ett pop-up bibliotek 
i Kulturskolans lokaler.  

Huset som Fristads bibliotek ligger i ska få en mindre renovering, i samband 
med det passar biblioteket på att installera nödvändig teknik för att kunna starta 
Meröppet.  

Måndag den 11 november är det författarbesök på Stadsbiblioteket, 
skådespelaren och författaren Jonas Karlsson kommer.  

Frida Uneback Malm 
Under vecka 44 har Kulturskolan ca 40 aktiviteter i Hässlehuset, på Simonsland 
och i Fristad. På Simonsland är det bland annat en kurs i digital bild och en i 
upcykling ”Lappa & Laga”, på Hässlehuset erbjuds det 12 drop-in aktiviteter 
bland annat bild, stop-motion och gitarrspel. I Fristad erbjuds barnen att prova 
på dans.  

Stadsbiblioteket + Kulturskolan = Sant. I samarbete med Biblioteken i Borås 
har barn- och ungdomsbibliotekarierna startat ett pop-up bibliotek i 
Kulturskolans lokaler på Simonsland. De har även ställt ut litteratur/böcker på 
varje våningsplan. Eleverna kan läsa på plats eller låna med hem. 

Kulturskolan har beviljats 277 000 kr i bidrag från Statens kulturråd för hösten 
2019/ våren 2020 som ska användas till utveckling av lovverksamhet vecka 44 
och vecka 7.  

Lena Hermanson 
I början av oktober gick Svenska Filminstitutet ut med ett pressmeddelande 
och uppmanade till kraftsamling kring skolbioverksamhet. De hänvisar till sin 
egen skolbiorapport för 2018. Mycket tyder på att skolbioverksamheten har 
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krympt de senaste 20 åren. Glädjande nog ligger Borås Bio Röda Kvarn på 
fjärde plats efter Stor-Stockholm, Göteborg och Malmö vad det gäller antal 
skolbiobesök under 2018. Procentuellt sett har ca 40 % av elever folkbokförda i 
Borås 2018 besökt skolbio. Att t ex jämföras med 19 % i Göteborg och 
Stockholm samt 35% i Malmö. Undersökningen avser traditionell 
bioverksamhet 

Ulrika Kullenberg 
Textilmuseets personal har deltagit i Högskolans Forskarfredag. Runt om i hela 
Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul 
forskning är. Klasser från år 5 eller 6 fick besöka högskolan och ta en titt i olika 
Labb varav Textilmuseet var ett. 

Textilmuseet/Urban Talks anordnade 18 okt Hack the City 2.0 Deltagare var 
80 gymnasieelever från tre olika skolor. Samtliga klasser är samhällsbyggande; 
en mer teknisk och de övriga med fokus på miljö- och beteendevetenskap. 
Syftet var att testa hackathon som en metod för ökat inflytande i 
stadsutvecklingsprocesser och medborgardialog. Eleverna fick ”hacka” på 
temat hållbar stadsutveckling. Tjänstemän från olika förvaltningar var på plats, 
Drivhuset, Navet, Youth2020 och Science Park Borås. Resultatet kommer att 
ställas ut under ”Nationell verkstad”-konferensen på TFC 23-24 oktober där 
temat är samtida och framtida trender inom konsumtion. 

Textilmuseet har gjort upprop för volontärverksamhet till Versace-utställningen 
och intresset är större än någonsin. 

Eva Eriksdotter 
Borås Konstmuseum uppmärksammar att FN:s barnrätt blir lag genom en 
större samtidskonstutställning under hösten 2020. Utställningen arbetas fram i 
nära samarbete med referensgrupper från skolor i Borås.  
Den 15 november arrangerar Konstmuseet ett seminarium i samarbete med 
Kultur i Väst med rubriken ”Konsten att samarbeta – hållbara sätt för att 
inkludera barn och unga”. Det kommer vara en föreläsning och en workshop 
med Helena Hansson, doktorand och universitetsadjunkt vid HDK – 
Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.  

I november öppnas en utställning med verk ur samlingen samt några nyförvärv 
med tema ”landskap” ur olika perspektiv under titeln LandEscapes 

Skulpturen Mate Hunting ska få värme inmonterad enligt konstnärens 
önskemål och intention när den uppfördes 2008. För att det ska gå att 
genomföra behöver skulpturen flyttas inomhus för en tid. 

Marie Nyman 
På Borås Stadsteater visas nu föreställningarna Perplex och En rackarns 
långhelg. Man håller även på och repeterar familjeföreställningen Den oändliga 
historien som har premiär 30 november.  
Teatern fortsätter att arbeta med Tillitsresan och kommer fortsätta med det 
under 2020.  
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Eva-Lotta Franzén 
SKL´s årliga kulturkonferens hade namnet På Plats! Värdar för dagarna var 
Halmstad kommun och Region Halland. Från Kulturnämnden i Borås deltog 
Lotta Löfgren-Hjelm samt Catharina Rapp. Från Kulturförvaltningen deltog 
Eva-Lotta Franzén 

Under SKL:s kulturkonferens 2019 undersöktes på vilka sätt kommuner, 
regioner och stat i samspel med civilsamhället kan bidra till, stärka och främja 
konst och kultur lokalt. Detta för att kunna uppleva, producera och delta i 
kulturlivet oavsett var en bor och verkar. Under dagarna fördjupades i 
demografiska, geografiska och strukturella utmaningar och möjligheter. Det 
gavs närmare inblickar i relationerna mellan platsutveckling och kulturliv och 
vilken roll digitalisering kan spela i sammanhanget. Det gavs exempel på 
normer och föreställningar om olika platser och hur kreativa förhållningssätt 
möjliggör utveckling. 
Det var möten mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och konstutövare, 
deltagarna fick ta del av aktuell forskning och kunde dela erfarenheter, verktyg 
och idéer. Förtroendevalda fick möjlighet till politiska överläggningar. 
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§ 154   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 

Två personer från allmänheten närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 155 Dnr KUN 2019-00002 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser  

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 2019-10-21 
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§ 156 Dnr KUN 2019-00052 2.3.6.25 

Delegationsbeslut, resa utanför Norden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen, samt beslutar att lägga 
informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, resa utanför Norden anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, resa utanför Norden 
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§ 157 Dnr KUN 2019-00112 1.1.3.1 

Yttrande över remissen Borås Stads Ungdomspolitiska 
program 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Kommunstyrelsens förslag till Ungdomspolitiskt 
program med tillägget att skrivningen bör skärpas i avsnittet Delaktighet och 
inflytande.       

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden föreslår att Borås Stads ansvar att möjliggöra ungas delaktighet 
och inflytande förtydligas. Detta genom att under avsnittet Delaktighet och 
inflytande formulera:  

Borås Stad bör, tillsammans med unga, skapa de strukturer som krävs för att ungas 
delaktighet och inflytande återkommande säkras inom de kommunala verksamheterna. 

Genom detta förtydligas Borås Stads skyldighet att skapa de förutsättningar 
som behövs för att höra och tillvarata ungas åsikter i frågor som berör dem.  

Vidare kan de kvalitativa vinsterna av att involvera målgruppen unga - 
demokratiska och kvalitetsmässiga i olika verksamheter - ytterligare förtydligas i 
programmet. Att stärka dialogen med målgruppen och ta tillvara deras åsikter i 
frågor som berör dem ger möjlighet att stärka kvaliteten i beslutsfattande i och 
för verksamhet som berör unga.  

I andra stycket under avsnittet Fritid och kulturliv bör ordet presenteras strykas. 
Även ordet vi ska genomgående bytas ut mot Borås Stad.              

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023                  
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§ 158 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med september 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med september 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

 Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning till och med september 2019. 

Kända avvikelser för tidpunkten är: 

- 700 tkr är biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott 

- 400 tkr är Borås Konstmuseums prognostiserade underskott, anledningen är 
ökade utställningskostnader och högre personalkostnader 

- 450 tkr är Borås Stadsteaters prognostiserade underskott, anledningen är 
personalkostnader. Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen att äska som 
en bokslutsjustering i årsredovisningen.  

- 300 tkr är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror på ej 
täckta kapitalkostnader 2019 på 920 tkr. En omfördelning av budget gällande 
verksamhet- och personalbudget har därför varit nödvändig.  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är – 850 tkr. Hela bufferten på 1000 
tkr tas då i anspråk.      

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med september 2019 
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§ 159 Dnr KUN 2019-00063 1.2.4.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 
i budget Tertial 2 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. Det är ett pågående arbete och därför bedöms dessa uppdrag hittills 
som delvis genomförda och behandlade i nämnden. 

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T2, 2019            
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§ 160 Dnr KUN 2019-00127 3.6.1.25 

Borås - en konststad med nationell och internationell 
lyskraft - utredning om Konstmuseets och 
skulpturstadens framtida inriktning  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att Kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
fördjupad genomlysning av konstområdet med en större framåtsyftande 
utredning med fokus på Konstmuseet och skulpturstaden. Allt för att på sikt nå 
målet om att Borås blir en konststad med nationell och internationell lyskraft. 
Förslag på upplägg och finansiering av utredningen ska presenteras på 
Kulturnämnden i januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har gjort sig känd både nationellt och internationellt genom 
kreativitet och vågade satsningar på textil, urban konst och skulptur. Något som 
ofta används av olika aktörer när staden ska marknadsföras. Borås Stad har 
kommit långt vad gäller satsningar på konst men för att bibehålla sitt goda 
rykte är det viktigt att vårda och utveckla varumärket Borås som konststad. I 
dagsläget har Konstmuseet halkat efter och många av stadens skulpturer 
behöver vård och underhåll. För att med stolthet lansera sig som 
konststad behövs en tydligare inriktning och långsiktig planering vad gäller 
Konstmuseet och skulpturstadens framtid. Detta för att ge stadens invånare 
och besökare en kvalitativ helhetsupplevelse som får dem att vilja återkomma 
och även rekommendera andra ett besök i Borås.        
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§ 161 Dnr KUN 2019-00114 3.1.1.2 

Yttrande över planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 
med flera, Borås Stad. Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka planprogrammet för Viskafors, Rydboholm 
1:342 m.fl., Borås stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Planprogrammet upptar miljöer som upptas i Borås stads kulturmiljöprogram. 
Detta, tillsammans med Viskafors vidare koppling till det textilindustriella 
kulturarvet, framhålls i planprogrammet. Det är således viktigt att dessa 
kulturmiljöers värden beaktas i planläggningen av intilliggande områden, såsom 
de norra partierna av utbyggnadsområde etapp 1 och 2 (gul och orange 
markering i planprogramförslaget). Planprogrammets uttalade ambition att 
knyta an till tätortens textila och industriella arv, exempelvis genom att göra 
Viskan synligare, är lovvärd. 

Viskafors bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek som ligger i skolan 
och berörs inte direkt av planprogrammet. Kulturnämnden ser dock fördelar 
med en förtätning av centrum för biblioteket. Det är bra med en översyn av 
trafiksituationen utanför skolan/biblioteket eftersom det då kan bli mer 
attraktivt att röra sig mellan torget och biblioteket.  

Beslutsunderlag 

1. Planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 med flera, Borås stad, BN 
2019:577                  
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§ 162 Dnr KUN 2018-00150 3.1.1.2 

Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 med flera, Borås Stad. 
Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka det reviderade planprogrammet för Östra 
Brämhult, Svensgärde 3:1 med flera, Borås stad.        

Sammanfattning av ärendet 

De ändringar och tillägg som efter samråd presenteras i det reviderade 
planprogrammet för Östra Brämhult bedöms tillvarata landskapsbild och 
kulturvärden på ett acceptabelt sätt. Som påpekas i planprogrammet är riktlinjer 
för bevarande av värdefulla kulturmiljöer i allt väsentligt bibehållna. 
Kompletterade ytor för bostäder vid Flädergatan samt norr om 
Dammkullevägen bedöms inte påverka kulturmiljön negativt. Vad gäller 
utökningen i Kyllared anges i planprogrammet att arkeologiska undersökningar 
kan komma att ske vid exploatering.  

Beslutsunderlag 

1. Planprogram upprättat 2019-08-19 med tillägg 2019-09-10 
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§ 163 Dnr KUN 2019-00116 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl. 
Borås Stad. Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för Hulta, Hulta 4:36, 
med flera, Nya Hultakyrkan, Borås stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen möjliggör byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål, som 
kommer fungera som mötesplats, arbetsplats, cafélokal med mera. Samtidigt 
görs åtgärder för att tillgängliggöra naturen i Holmens lund. Inom och i 
anslutning till området som exploateras finns dels grönområden med höga 
värden som är viktiga för grönstrukturen (Klass III), dels fornlämningar i form 
av ett tjugotal odlingsrösen. Odlingsrösena utgör också livsmiljö för flera arter.  

I planen redogörs för kompensationsåtgärder för att bl.a. höja naturområdets 
värde för rekreation och som spridningsstråk. I samband med planarbetet ska 
ansökan om ingrepp i fornlämning skickas till länsstyrelsen, varefter 
länsstyrelsen kan besluta om eventuellt slutgiltigt borttagande av 
fornlämningen. Dessa åtgärder bedöms som tillräckliga.  

Beslutsunderlag 

1. Samråd, Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl (Nya Hultakyrkan) BN 2018-
054 
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§ 164 Dnr KUN 2019-00128 3.1.1.2 

Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 med flera, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för Hulta, Klippingen 
7 med flera.        

Sammanfattning av ärendet 

Ur kulturmiljösynpunkt har Kulturnämnden inget att erinra rörande den 
föreslagna detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

1. Ändring av detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl., Samråd, BN 2018-756                  
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§ 165 Dnr KUN 2019-00126 3.6.1.25 

Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 
styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 
med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna projektplan för nytt styrdokument för 
kulturen i Borås för åren 2020-2023 med framåtblick samt att Kulturnämndens 
presidium och förvaltningschef utgör styrgrupp för det fortsatta arbetet. Ett 
första utkast till nytt styrdokument ska presenteras för Kulturnämnden under 
det första kvartalet 2020        

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 
ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 
dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 
kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 
sikt. 
Det nya kulturprogrammets syfte är att: 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 
det lokala kulturlivets verksamheter 

 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Gälla under fyraårsperiod med siktet inställt tio år framåt i tiden               
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§ 166 Dnr KUN 9885  

Biljetter till Borås Symfoniorkesters konserter hösten 
2019 

Kulturnämndens beslut 

Den 12 november tilldelas Lena Sänd (S), Catharina Rapp (C), Maria Lindgren 
(SD) och Falco Güldenpfennig (KD) var sin biljett.       

Sammanfattning av ärendet 

Borås Symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserten på Åhaga den 12 
november. 

 

      

 

 

 

 


