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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 26 augusti 2019 kl 17:00-20:45 

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) 
Sokol Demaku (S) 
Hanna Werner (MP) 
Anah Sjösten (M) 

 
 
 

 

Övriga 
E
Tjänstemän 

va-Lotta Franzén, förvaltningschef 
Markus Liljedahl, controller §§ 105-113 
Maria Tuvegran, HR-chef 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef §§ 105-113 
Marie Nyman, teaterchef §§105-113 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef §§ 105-113 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten 
Eva Eriksdotter, museichef §§ 105-113 
Catharina Sparre, kommunikatör §§ 105-114 
Cecilia Strömberg, ekonomichef §§ 105-113 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 28 augusti 2019 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 6 september 
2019 

 
 

 

Underskrifter 

 Ordförande 
Sara Andersson (S) 

Paragrafer §§ 105-127 
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 Justerare 
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§ 105   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lotta Löfgren Hjelm (M). Justeringen sker i Klusterhuset onsdagen den 28 
augusti 2019.  
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§ 106   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
ärende 10, Förslag till budget 2020, utgår från dagens föredragningslista på 
grund av att fackliga förhandlingar ännu inte slutförts. Ärendet tas upp på 
nämndens sammanträde vid ett senare tillfälle.     
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§ 107   

Fredrik Hjelm, stadsantikvarie informerar om Borås 
Stads arbete med kulturmiljövård 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Fredrik Hjelm, stadsantikvarie för informationen och 
beslutar att lägga den till handlingarna.  
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§ 108   

Verksamhetsinformation Publika möten 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Lena Hermanson för informationen och beslutar att 
lägga den till handlingarna.  
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§ 109   

Allmänhetens frågestund 

Kulturnämndens beslut 

En person från allmänheten närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 110   

Övriga informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Nyman 
Den 5 september har Borås Stadsteater sin spelårspresentation, 350 biljetter är 
hitintills sålda. Stadsteatern har cirkusföreställningar med Cirkus Bloom sista 
helgen i augusti och det är många sålda biljetter. 
Teatern arbetar internt med konsulten Sven-Martin Åkesson.  

Olof Berge Kleber 
Göta bibliotek stänger den 1 september, Kristinebergs bibliotek förstärks med 
bemanning och ökade öppettider. Förvaltningen väntar på besked från 
Lokalförsörjningsförvaltningen med framtida alternativ för Göta bibliotek.  
Programmen för Biblioteken i Borås är släppta. En satsning sker med konceptet 
”Borås läser” vilket är bokcirklar. Det kommer finnas på många bibliotek med 
varierande öppettider för att nå många. Böckerna som läses är kopplade till 
författarna som kommer till biblioteken.  

Frida Uneback Malm 
Kulturskolan hade en lyckad lovverksamhet i juni/juli 2019 med totalt 90 elever 
som deltog i kurserna ”Textila drömmar” och ”Pride-workshop”. 
Den 19 september är det invigning av mötesplatsen Hässlehuset. Där kommer 
Kulturskolan, Biblioteken i Borås och Öppen ungdomsverksamhet (Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen) att samarbeta. Kulturskolan har nybyggda 
ändamålsenliga lokaler i Hässlehuset för dans, kör, orkester, bild/film och 
drama. 

Verksamhetsstart på Kulturskolan är v. 36 den 2-6 september. Vecka 35 
besöker Kulturskolans lärare filialskolorna för att berätta om sin verksamhet 
och informera om anmälan inför höstens kursstart. Filialskolorna är 
Sjöboskolan, Erikslundskolan, Särlaskolan, Hestra Midgårdskolan, 
Byttorpsskolan, Fjärdingsskolan, Bodaskolan och Ekarängsskolan. Mycket av 
filialverksamheten på Bodaskolan och Fjärdingsskolan kommer att förläggas till 
Hässlehuset.  

2019 firar Kulturskolan 75 år och det uppmärksammas under hösten bland 
annat genom en tillbakablick som sker på Kulturskolans Instagramkonto.  
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Ulrika Kullenberg 
Museerna har haft en normal tillströmning under sommaren. Mindre besök 
under juni och första halvan av juli, därefter en ökad besöksfrekvens. Särskilt 
uppskattat under sommaren var alla visningar, allsången på Borås museum, 
textilworkshop på Textilmuseet samt ett boksläpp i samverkan med en lokal 
historiker. 

Före sommaren startade arbetet med att inventera det s.k. ”Pappersarkivet” 
som nu finns i källaren på Borås museum och ska flyttas till bättre lokaler på 
Textilmuseet under hösten. För ändamålet har museerna anställt en arkivarie 
som under sammanlagt 3,5 månader ska genomföra projektet. Arkivet 
innehåller material kring Sjuhäradsbygdens historia så som Sockenarkiv, 
tidningsklipp, kartor, fotografier, ritningar och företagsarkiv. Det används av 
museerna själva liksom av föreningar och lokalforskare. Inventeringen består i 
att skapa en digitaliserad sökbarhet d.v.s. var man kan hitta vilket material, se 
över statusen på förvaring samt organisering av arkivet på plats på 
Textilmuseet. Tillgängligheten till materialet för både museerna och 
allmänheten, kommer att öka efter flytten. 

Eva Eriksdotter 
Borås Konstmuseum kommer i samverkan med Statens Konstråd och 
Kraftsamling Sjöbo att arbeta med ett konstprojekt på Sjöbo. Vald konstnär till 
projektet är Apolonija Sustersic, hon är konstnär och arkitekt med lång 
erfarenhet av att arbeta dialogbaserat i process. Genom workshops, dialoger 
med mera kommer konstnären tillsammans med de boende att ta fram ett 
processbaserat konstverk som lever kvar och berikar livet i Sjöbo och som 
beräknas vara färdigställt till hösten 2020.  

Den 21 september har Konstmuseet vernissage på utställningen Somewhere In 
Between med sju internationella konstnärer vars verk berör nationell identitet, 
språkets makt, konstens frihet, censur, migranters väg över floden Rio Grande 
och hur en konflikt kan splittra familj och vänner. Inbjudna konstnärer är Taus 
Makhacheva (Ryssland/Dagestan), Fatma Bucak (Turkiet/England), Larissa 
Sansour (Palestina/Danmark), Tanja Muravskaja (Estland/Ukraina), Loulou 
Cherinet (Sverige/Etiopien), Gohar Dashti (Iran/Tyskland) och Savas Boyraz 
(Turkiet/Sverige).  

Lena Hermanson 
Efter fullmäktigebeslut den 22 augusti kommer den öppna väggen på 
Magasinsgatan 8 att färdigställas. Det arbetet består i att även väggdelen mot 
Norrby Tvärgata får ett funktionellt underlag. Sedan återstår det att se över om 
det behövs mer brukarinformation på plats samt att initiera fler publika 
arrangemang på Magasinsgatan 8 innan det sker en utvärdering.  
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Eva-Lotta Franzén 
Den 4 september är det personaldag på Kulturförvaltningen. Där kommer det 
informeras om verksamheten, Kulturplattformen och Sven-Martin Åkesson 
kommer prata om Tillits-resan.  

10 september klockan 14.00 avtäcks en skulptur av Eva Hild utanför Åhaga.  
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§ 111 Dnr KUN 2019-00039 3.6.1.3 

Delegationsbeslut projekt- och arrangemangsbidrag 
2019 

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag.  
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§ 112 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 2019-08-26.  
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§ 113 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med juli 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med juli 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning till och med juli 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 äska som en 
bokslutsjustering i årsredovisningen.  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -550 tkr. Hela bufferten på 1000 tkr 
tas då i anspråk.  

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med juli 2019     
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§ 114 Dnr KUN 2019-00081 1.2.3.2 

Riskanalys och internkontrollplan 2020, workshop 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna. Beslut om riskanalys 
och interkontrollplan 2020 tas på nämndsammanträde den 16 september. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikationsstrateg Catharina Sparre informerar om kommunens arbete 
med riskanalys och intern kontroll samt introducerar ledamöterna till en 
workshop. Nämnden delas upp i mindre grupper där de identifierar risker som 
kommer att ingå i nämndens riskanalys som beslutas om på nämndens 
sammanträde den 16 september.   

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-08-06 

2. Riskmatris – Intern kontroll – 2020 (Kulturnämnden) 2019-08-06                
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§ 115 Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås stad.     

Protokollsanteckning 

Alliansens partier, M och KD deltar inte i beslutet vid dagens sammanträde. 
Istället hänvisar de till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive 
parti i Kommunfullmäktigegrupper. 
Se bilaga 1.  
 

Sverigedemokraterna, genom Valter Kotsalainen, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer 
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina 
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med 
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och Kulturnämnden har 
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får 
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.  

Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att 
undersöka om Kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga 
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på 
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand 
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget medan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på 
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket 
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive 
fritidsföreningarna ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske 
mellan förvaltningarna.  
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Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås Stad. Kulturnämnden ser även positivt på 
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan 
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.      

Beslutsunderlag 

1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020. 
Beslut 

3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 
2020                                        
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§ 116 Dnr KUN 2019-00082 3.6.8.25 

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker remissen Strategi för Borås Stads friluftsliv.      

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta arbetet.  

Borås förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd och det är viktigt att 
bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden växer. Strategin 
syftar till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för 
dagens och kommande generationer. 

Kulturnämnden ställer sig positiv till strategin och dess inriktningar gällande 
ökad tillgänglighet för alla, rätt planering av dessa områden och insatser, vård av 
natur och friluftsområden, anpassning av utbud för olika behov med tillämplig 
information samt ökad samverkan för spridning av kunskap och förståelse för 
ekosystem och natur.  

Kulturnämnden är särskilt intresserad av samverkan och utbyte gällande de 
områden där Kulturförvaltningens kompetensområden bidrar aktivt till att 
strategins inriktningar säkerställs och utvecklas för medborgarnas bästa med 
fokus på att:  

 förstärka områdens egenskaper och karaktär utifrån landskapstyper, 
kultur- och naturvärden  

 utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika 
upplevelsekaraktär  

 tillsammans utveckla friluftsupplevelser anpassat för barn och unga  

               

Beslutsunderlag 

1. Strategi för Borås Stads friluftsliv, DNR FOFN 2019-00047 

2. Borås Stads Strategi för Borås Stads friluftsliv 

3. Missiv, Strategi för Borås Stads friluftsliv  
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§ 117 Dnr KUN 2019-00068 3.6.1.25 

Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar 
kulturen   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att utreda möjligheten med en app som 
”Tidsmaskinen” eller liknande för att skapa olika digitala rundvandringar i 
Borås Stad        

Sammanfattning av ärendet 

Borås har utvecklats till en kulturstad med många upplevelser för både invånare 
och besökare med skulpturer, street art, konst och teater utöver den långa 
textilhistorien.  

Ett initiativförslag har inkommit för att göra kulturen mer tillgänglig även 
utanför fasta öppettider där man själv kan välja vad man vill se och uppleva 
genom en app. 

Flertalet kommuner har någon form av app men de flesta hanterar synpunkts- 
och felanmälan. Ystads kommun har en app som publicerar nyheter och där 
pushnotiser kan skickas ut till användare vid extraordinära händelser, t ex 
inställda skolskjutsar vintertid. 

De kommuner som har en upplevelse-app är bland andra Helsingborg med 
”Guide Helsingborg” som hjälper till och guidar dig i staden, på utställningar, i 
parker och bland sevärdheter med ljud, bild och video. Flera kommuner i Skåne 
har ”Tidsmaskinen” som är utvecklad av Lunds Universitet. Det är en GPS-
baserad applikation med rundvandringar längs en tänkt slinga eller tur/retur 
guidningar med vibration. Den sköts av olika hembygdsföreningar som lägger 
in sitt material i appen. Man har nu gått ett steg vidare och utvecklat Shuttle 
utifrån ”Tidsmaskinen”. Det är en personlig guide som fungerar såväl inomhus 
som utomhus, t ex i ett museum, en park eller på en stadsvandring. Ytterligare 
ett exempel är Framtid Fristad som har fyllt sin app med text, bild, ljud och 
frågor. I appen finns 14 offentliga konstverk som med olika uttryck och i olika 
material berikar Fristad konstnärligt.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende. Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen 2019-05-06              
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§ 118 Dnr KUN 2018-00015 3.1.2.25 

Yttrande över Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete. 
Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås 
Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Med förslaget till riktlinjer för trädvårdsarbete ska stadsnära träd i Borås Stad 
skyddas och bevaras. Beståndet ska också ges förutsättningar att förbi vitalt och 
säkert.  

I riktlinjerna betonas särskilt att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i 
historiska kulturmiljöer ska skyddas. Trädens betydelse för kulturmiljöer är ofta 
av stor vikt och Kulturförvaltningen ser mycket positivt på att detta framhålls i 
riktlinjerna.              

Beslutsunderlag 

1. Samråd 2 Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete, 2019-06-27 

2. Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad 

3. Missiv, Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete, 2019-06-27       

 

Yrkanden 
Falco Güldenpfennig och Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit 
med ett tilläggsyrkande till beslutsförslaget att skrivningen kompletteras med att 
föreslagna riktlinjer inarbetas i det övergripande regelverket som reglerar hur 
kommunen ska säkerställa vården av bl. a träden med tillhörande grönområden. 
Presidiet uppdras att utforma textjusteringen, med syftet att föreslå en 
inarbetning i Grönområdesplanen.  

Se bilaga 2 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att tillstyrka förslaget till Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås 
Stad.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Omröstning begärs.  
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Propositionsordning 

            

 

 

 

 

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar 
ja, den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Falco Güldenpfennigs och Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), 
Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Catharina Rapp (C) samt nej av Falco 
Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M), Marie Jöreteg (M) och Valter 
Kotsalainen (SD). 

Kulturnämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  
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§ 119 Dnr KUN 2018-00059 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med 
flera, Tullastugan, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med 
flera, Tullastugan, Borås Stad och vidhåller tidigare framförda synpunkter på 
detaljplaneförslaget.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden tillstyrkte planförslaget 2018-05-21, inga förändringar har 
tillkommit i granskningshandlingen varför Kulturnämnden tillstyrker 
densamma. Kulturnämnden ser mycket positivt på förslaget till detaljplan men 
vill betona vikten av att eventuellt bullerplank utformas på ett sätt som varken 
utestänger förbipasserandes möjligheter att uppleva kulturmiljön eller orsakar 
ogynnsamt mikroklimat längs med husfasaden.                

Beslutsunderlag 

1. Kulturnämndens beslut § 90 2018-05-21 

2. Underrättelse till granskning för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 
Tullastugan, Borås Stad  

3. Inbjudan till samråd för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 
Tullastugan, Borås Stad  
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§ 120 Dnr KUN 2019-00055 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1:1 
med flera, Borås Stad. Granskningshandling  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1:1 
med flera, Borås Stad.         

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten 
Hamstern 1. Planen tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse 
(exempelvis vandrarhem) samt handel. Förslaget är förenligt med 
Översiktsplanen.               

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning Hamstern 1:1, 2019-07-02                  
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§ 121 Dnr KUN 2019-00088 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag 
Utomhusbio 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja 20 000 kr som förlustbidrag till 
arrangemanget Utomhusbio.        

Sammanfattning av ärendet 

 Initiativet med utomhusbio för allmänheten är lovvärt och arrangemanget 
bedöms locka ett brett publikunderlag. Efter information från de sökande har 
det framkommit att sponsorarbetet har varit framgångsrikt och projektet 
bedöms gå plus minus noll. Dock är det första gången evenemanget genomförs 
(arrangörerna räknar med en fortsättning nästa år), och en del oförutsedda 
utgifter kan därför uppkomma. Arrangemanget är dessutom väderberoende. 
Därför föreslås Kulturnämnden att bevilja ett förlustbidrag på 20 000 kr.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Enskild person   
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§ 122 Dnr KUN 2019-00087 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag Kurdisk 
Albansk filmfestival  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att inte bevilja bidrag till Kurdisk Albansk filmfestival.      

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Kurdisk kultur och MF i Borås har 2018 beviljats bidrag för en 
filmfestival, då under temat kurdiska filmer. Att ambitionen finns att bredda 
innehållet och omfattningen av festivalen är bra och idén bör utvecklas, men 
projektet bedöms inte kunna utföras inom den tidsram som angivits. Ej heller 
är biografen Röda Kvarn tillgänglig för uthyrning under det angivna datumet.  

Föreningen har istället för Röda Kvarn preliminärbokat Röda Rummet i 
Kulturhuset, där även förra årets filmfestival genomfördes. 
Kulturförvaltningens erfarenhet från förra året säger dock att denna lokal inte 
är lämplig för större filmevenemang.   

Kulturnämnden uppmanar därför föreningen att återkomma till nästa år med en 
ny ansökan med en mer utförlig plan och beskrivning av projektet.         

Beslutsunderlag 

1. Ansökan, Kurdiska kultur och MF i Borås 
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§ 123 Dnr KUN 2019-00100 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Afro 
Spotfash 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag till evenemanget AFRICA SPORT & 
FASHION NIGHT (AFRO SPOTFASH) med 10 000 kr.     

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Helprojectsfoundation presenterar en ambitiös plan att lyfta 
afrikanska kulturarv i Borås genom en gala med kultur, sport och mode. 
Projektet bedöms att ha ett rikt innehåll och potentiellt kunna locka en bred 
publik. Sökande är en välgörenhetsorganisation, men poängterar i sin ansökan 
att välgörenhetstanken inte har något med eventet att göra. Kulturnämnden 
föreslås bevilja föreningen bidrag på 10 000 kr.                  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan projekt-/arrangemangsbidrag från föreningen 
Helprojectsfoundation                  

 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att avslå ansökan om projekt och 
arrangemangsbidrag för evenemanget Afro Spotfash. 

Se bilaga 3 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja ansökan om projekt och arrangemangsbidrag till 
evenemanget Afro Spotfash.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Omröstning begärs.  

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar 
ja, den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Lars Gustaf Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Catharina Rapp 
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(C), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M), samt nej av Valter 
Kotsalainen (SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att bevilja projekt och arrangemangsbidrag till evenemanget Afro Spotfash. 

Se bilaga 4 
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§ 124 Dnr KUN 2019-00098 3.6.1.3 

Ansökan om bidrag till aktiviteter som främjar 
integration på mötesplatser 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet ABF Sjuhärad 85 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna Norrbyhuset, Hässlehus, 
Sjöbo och Hulta.   

Sammanfattning av ärendet 

ABF Sjuhärad har satt samman en föreläsningsserie och en workshop för 
utvalda mötesplatser i Borås. Studieförbundet har tidigare beviljats bidrag för 
evenemanget Ortens bästa poet som visade fingertoppskänsla och nätverk som 
bidrar till att kunna nå en stor ung publik från flera av Borås stadsdelar.  

Föreläsningsserien bedöms med kompletterade åtgärder från ABF Sjuhärad 
kunna främja dialog och inspirera till nya organisatoriska initiativ från unga 
människor som lever i områden i Borås som präglas av stor mångfald. 

Programmet bedöms vara väl utformat för att engagera unga i Borås. Att 
engagera föreningslivet och lokala organisationer samt boende i olika områden i 
Borås bedöms också som en god strategi för framtida integrationsfrämjande 
arbete.  

ABF Sjuhärad uppmanas att komplettera föreläsningsserien med någon form av 
plan för att fånga upp de frågor, initiativ, nätverk och förslag som kan uppstå ut 
föreläsningsserien.  

I projektets redovisning ska det framgå hur arbetet utformats kring 
föreläsningarna/workshopen, om eventuella lokala initiativ uppstått kring detta, 
samt hur arbetet har bidragit till ökad integration i Borås.  

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag 
återbetalas      

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag till aktiviteter som främjar integration på mötesplatser i 
Borås Stad                   

 
Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag med att avslå ansökan om bidrag till aktiviteter som 
främjar integration på mötesplatser.  
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Se bilaga 5 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja ansökan om bidrag till aktiviteter som främjar 
integration på mötesplatser.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordning 

 

 

 

 

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar 
ja, den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Lars Gustaf Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Catharina Rapp 
(C), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M), samt nej av Valter 
Kotsalainen (SD). 

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
att bevilja integrationspengar till ABF Sjuhärad. 

Se bilaga 6 
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§ 125 Dnr KUN 2019-00101 2.4.1.25 

Förslag till höjning av avgift för Gianni Versace-
utställningen. Textilmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa Textilmuseets entréavgift till 100 kr samt 
entréavgift med specialvisning till 150 kr under utställningen Gianni Versace - 
retrospective under perioden 30 november 2019 till 12 april 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Textilmuseet föreslår en temporär höjning av entréavgiften för att kompensera 
ökade kostnader kring den internationella modeutställningen Gianni Versace – 
retrospective under utställningsperioden 30 november 2019 till den 12 april 
2020. Ny avgift förslås bli 100 kr för entré samt 150 kr för entréavgift med 
specialvisning.   
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§ 126   

Biljetter till Borås Symfoniorkesters konserter hösten 
2019 

Kulturnämndens beslut 

Den 27 augusti tilldelas Hanna Werner en biljett.   

Sammanfattning av ärendet 

Borås symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserter på Åhaga 27 
augusti.  
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§ 127   

SKL Kulturkonferens 15-17 oktober, ersättare på grund 
av återbud  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att Lotta Löfgren Hjelm (M) ersätter Felix 
Källsmyr(M) och Catharina Rapp (C) ersätter Valter Kotsalainen (SD) på SKL, 
Kulturkonferens den 15-17 oktober 2019.      
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