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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, tisdagen den 23 april 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 §§ 52-68, 70 
Hanna Werner (MP) ers. för Lars Gustaf Andersson (L) § 69 
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) 
Sokol Demaku (S) 
Hanna Werner (MP) §§ 54-68, 70 
Felix Källsmyr (M) §§ 54-70 
Anah Sjösten (M) 
Maria Lindgren (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, kulturchef 
Markus Liljedahl, controller  
Linda Andersson, HR-chef 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef §§ 52-61 
Marie Nyman, teaterchef §§ 52-61 
Eva Eriksdotter, konstmuseichef §§ 52-61 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef §§ 52-61 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten  
Catharina Sparre, verksamhetsutvecklare §§ 52-62 
Maria Antonsson, nämndsekreterare  
Linnea Dahlin, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 25 april klockan 08:00.  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 april 2019 
 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

Paragrafer §§ 52-70 
 Sara Andersson (S)  
 Förvaltnings 

chef 
  

 Eva-Lotta Franzén  
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§ 52   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Jan-Erik Löberg (S). Justering sker i Klusterhuset, Sturegatan 28 den 25 april 
klockan 08:00.  

Paragraf 69 i dagens protokoll justeras omedelbart.  
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§ 53   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna att Alliansens initiativärende ”Följa-med-
kort”, kortet för personer med funktionsnedsättning, förtecknas på 
dagordningen.  

Se § 70 
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§ 54   

Information om fristadssystemet för förföljda 
konstnärer 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar koordinator Johanna Lindström för information och 
visning av utställningen ”Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck” samt 
beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Lindström, koordinator för Fristadsregion Västra Götaland  
informerar om fristadssystemet för förföljda konstnärer samt presenterar 
pågående utställning ”Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck”. 
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§ 55   

Verksamhetsbesök på Borås Konstmuseum med 
kvalitetsdialog 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Eva Eriksdotter och medarbetare för information och 
rundvandring, samt beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Eriksdotter, museichef och medarbetare informerar om Borås 
Konstmuseums verksamhet samt visar pågående utställning. 

Eva Eriksdotter informerar om Borås Konstmuseums mål, uppdrag, 
utmaningar samt utvecklingsområden.  
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§ 56   

Information om Socialt hållbart Borås - barn och unga  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva-Lotta Franzén informerar om pågående förvaltningsövergripande projekt 
Socialt hållbart Borås - barn och unga.  
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§ 57   

Allmänhetens frågestund 

Kulturnämndens beslut 

En person från allmänheten närvarar vid dagens sammanträde.    
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§ 58   

Övriga informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Kullenberg  

Textilmuseet 
Balenciaga utställningen blev en succé med nästintill 40 000 besökare. Nu pågår 
nedtagning och omställning av utställningshallen samt utvärdering av de olika 
insatser som gjorts, samarbeten, ekonomi, personal och program. Viktigt 
lärande för framtida projekt. 

Textilmuseet har för andra gången erhållit utmärkelsen Årets utställning, denna 
gång för Next Level Craft som visades 2018. Den presenterades i 25 olika 
nyhetsmedia över hela Sverige från Västerbotten-kuriren till Sydsvenskan i 
Skåne. 

De Kulturhistoriska Museerna har erhållit 280 tkr från Länsstyrelsen som stöd i 
arbetet med att revidera Borås Stads kulturmiljöplan. Arbetet görs tillsammans 
med stadsantikvarie Fredrik Hjelm på Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
pengarna kommer att användas för inventering och fotografering. Museerna 
rekryterar just nu ny antikvarie som kommer att leda arbetet. 

Borås Museum 
Borås Museum arbetar för fullt med öppnandet den 15 maj. Det blir 
Berättardag den 18 maj med ”Fadderprogram” och samtidigt är det invigning 
av utställningen ”Framtiden var här” i samarbete med RISE Interactive. 
 

Olof Berge Kleber 
Sandareds bibliotek genomgår en renovering med hjälp av statliga pengar från 
”Stärkta bibliotek”. Planen är att även Sjöbo bibliotek ska genomgå en 
renovering. 

En ny familjecentral planeras att starta till hösten, i anslutning och i samarbete 
med Herkules vårdcentral. Biblioteket har en bibliotekarietjänst på 50 % 
anställd på respektive familjecentral (Sjöbo, Norrby och Boda). 

Bibliotekskonferensen Bibliotopia arrangeras 16 april 2020 i Borås. Kultur i 
Väst är huvudarrangör och Biblioteken i Borås är värd för 2020 års konferens 
som kommer att hållas på Borås Kongress. 
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Förtidsröstningen inför EU-valet startar 8 maj och det går att rösta på alla 
folkbibliotek och mötesplatser i Borås. 

 

Frida Uneback Malm 
Statsbidrag riktat mot Kultur- och Musikskolor återinförs för hösten 2019. 
Kulturskolan kommer att ansöka om bidrag. 

Borås bidrag i Funkisfestivalen ”The Rainbow man” gick vidare i delfinalen  
och kommer att tävla i finalen som är i Stockholm i augusti.  

Vid Valborg får Kulturskolans stråkelever och lärare besök från en 
Kulturskoleorkester från Rendsburg, Tyskland. De kommer att spela 
tillsammans och har bland annat ett framträdande inplanerat på 
Valborgsmässoafton klockan 16:30 i Caroli Kyrka.  

Lovkurser planeras på Kulturskolan i juni efter att ordinarie grundskola har 
slutat för terminen. Kulturskolan kommer att erbjuda kurs i ämnet textil samt 
ha ett samarbete med Popkollo – en rockskola för unga tjejer och icke-binära.  

Den 18 maj är det Öppet hus på Kulturskolan för allmänheten. Samma dag är 
det även Blåsmusikens dag, ett samarbete mellan Kulturskolans blåsorkestrar 
och Hemvärnets Musikkår Borås. Under dagen kommer Kulturskolans 
danselever att delta i modevisningen vid FashionDAYS på Textile Fashion 
Center. 

Kulturskolan har nu helt övergått till digital ansökan till sina kurser. 

 

Marie Nyman 
Den 30 april arrangerar arbetsgivaren en personaldag på teatern. Den kommer 
att innehålla föreläsning och workshop gällande härskartekniker och 
maktstrukturer. 

Ett partsammansatt råd bestående av representanter från Svensk Scenkonst och 
Teaterförbundet kommer att besöka ett antal utvalda arbetsplatser inom 
scenkonsten och de besöker Borås Stadsteater under maj månad. Syftet med 
besöket är att samla in förslag på åtgärder som kan göras för att eliminera 
sexuella trakasserier inom scenkonsten samt producera generella verktyg som 
kan fungera som stöd för arbetsplatser i arbetet mot sexuella trakasserier. 

Under maj kommer teatern att påbörja ett större utvecklingsarbete med fokus 
på tillitsbaserad styrning och aktivt medarbetarskap. Då organisationens kultur, 
styrning och arbetssätt påverkar varandra kommer teatern att arbeta med alla 
delar för att på sikt skapa en tillitsorienterad verksamhet. 

I den lokala samverkan har teatern påbörjat ett arbete med att formulera ett nytt 
lokalt avtal samt diskuterat former och innehåll för ett nytt konstnärligt råd. 
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Teatern arbetar med att uppdatera och förnya verksamhetens hemsida. 

 

Lena Hermanson 
Lördagen den 27 april går regionsfinalen av Imagine Sweden i Borås. 13 unga 
akter tävlar i bland annat rap och poesi för att vinna Imagine Västra Götaland. 
Vinnaren går vidare till Sverige-final i Gävle. Lokala unga artister uppträder 
som mellanakter.   

Lördagen den 11 maj är det Jam på Magasinsgatan 8. Några av de skickligaste 
målarna i Västra Götaland deltar. De kommer att göra en gemensam 
”Production” över den öppna väggen. Även fristående målare kommer att 
delta. Besökare ges möjlighet att måla på öppna ytor. Dagen erbjuder grillning 
och kaffe om vädret tillåter, samt en chans för alla i Borås att uppleva 
högkvalitativ live-målning och mingla i parken.   

Gatukultur 2019 anordnas i år på Sjöbo och Hässleholmen under veckorna 25, 
26 och 27. Två muralprojekt i samarbete med AB Bostäder, där barn och unga 
involveras i att ta fram motiv och att måla muralerna. Fyra feriearbetare 
kommer att vara med under tre veckors arbete. 

Den 20 juni är det ett målningsevent på Bodavallen som avslutas med 
invigningsfest och ett midsommarfirande. Erfarna handledare leder projekten 
och eventuellt även en gästande konstnär från Latinamerika som deltagarna får 
möta och måla tillsammans med. Det kommer vara kringaktiviteter som musik, 
dans och andra kulturformer. Eventet sker i samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, AB Bostäder, Hyresgästföreningen med flera.  

 

Eva-Lotta Franzén 
Rekrytering har påbörjats av ny HR-chef för Kulturförvaltningen och Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen.  

 

Sara Andersson 
Den 16 april deltog Ulrika Kullenberg och Sara Andersson vid ett arbetsmöte 
om affärsplan för Textile Fashion Center. De poängterade vikten av att 
fortsätta utveckla samarbete mellan de olika aktörerna i Textile Fashion Center 
för att fortsätta den goda utvecklingen. 
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§ 59 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, projekt- och arrangemangsbidrag.  
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§ 60 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 2019-04-23.  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med mars 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med mars 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden har per mars ingen prognosavvikelse.  

En buffert på 1 000 tkr finns för oförutsedda händelser.  

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med mars 2019.  
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§ 62 Dnr KUN 2019-00019 1.2.3.1 

Kulturplattform för Kulturförvaltningen, workshop om 
målbild för kulturen i Borås om tio år 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Catharina Sparre, verksamhetsutvecklare, ger en kort repetition av tidigare 
genomförd workshop om Kulturplattform för Kulturförvaltningen - ett nytt 
styrdokument som ska ersätta Kulturprogrammet. Målbilden är att skapa ett 
dokument som beskriver Kulturförvaltningens kulturutbud och ambitioner i ett 
långsiktigt perspektiv.  

Nämndens ledamöter och ersättare genomför en workshop om det nya 
styrdokumentet Kulturplattform vad gäller målbild för kulturen i Borås om  
tio år.  
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§ 63 Dnr KUN 2019-00033 3.2.2.0 

Yttrande över remissen Plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstryker ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser - ledning och information”.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdragit till Borås Stads bolag och nämnder att avge 
ett remissvar på ovanstående skrivelse. Planen beskriver hur kommunen ska 
organisera sig under en samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur 
kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar och 
säkerställer en hög förmåga för att hantera en extraordinär händelse. 
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för 
planen. Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som 
den centrala planen. 

Kulturnämndens plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 
antogs 2018-04-24 och gäller till 2022. Under januari och februari 2019 har 
samtligt material uppdaterats och krisledningsgruppen har gått igenom både 
material och plan. 

Under ”5. Arbete i krisledningsorganisationen och planering” hänvisas till 
mallar och tablåer på intranätet och i respektive befattningspärm. Dessa är 
gamla dokument från 2013 och bör uppdateras för att bättre överensstämma 
med det material som finns hos nämnder och förvaltningar samt i respektive 
befattningspärm.  

Under punkten ”9.2 Hjälpmedel och resurser” bör förkortningar skrivas ut och 
det bör förtydligas vad de olika kanalerna är, exempelvis Rakel och WIS, hur de 
ska användas och av vem. 

Under punkten ”14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete” bör nämnas 
att det redan genomförs arbete i nämnder och i förvaltningar med eget material 
och egna planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Något som planen borde ta med är hur icke kommunala verksamheter, som 
friskolor och äldreomsorg, ska hanteras. De är en del av samhället som Borås 
Stad bör samverka med och planen bör därför beskriva hur dessa ska 
informeras och inkluderas i arbetet vid extraordinära händelser och kris.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr KUN 2019-00041 3.1.1.2 

Ansökan från EFS Missionsförening i Borås om bidrag 
till arrangemanget Ekhagen Live - En midsommar-
festival 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja EFS Missionsförening i Borås 50 tkr för 
kostnader som berör de kulturella inslagen i arrangemanget Ekhagen Live – En 
midsommarfestival.        

Sammanfattning av ärendet 

Ekhagen Live arrangeras av EFS Missionsförening för andra året i rad som ett 
nyskapande midsommarfirande. Arrangemanget bedöms hålla hög nivå på 
aktiviteter och artister som har potential att locka en bred publik till ett 
gemensamt midsommarfirande. Särskilt uppmärksammas festivalens ambition 
att samla publik från flera olika delar av Borås samt att erbjuda en plats för alla 
åldrar att uppleva ett midsommarfirande i drog- och alkoholfri miljö.                   

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från EFS Missionsförening om projekt-/arrangemangsbidrag  

                 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr KUN 2019-00040 3.6.1.3 

Ansökan om bidrag till dansprojektet Into The White/ 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avslår ansökan om bidrag till projektet Into the White/.        

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan omfattar ett dansresidens och föreställning med tema av S Andrés 
polarfärd och klimatkrisen. Projektet bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet 
samt ge tillfälle för aktivt deltagande av dansintresserade i Borås. Dock finns 
inte möjlighet att stötta projektet i den omfattning som krävs för att genomföra 
projektet så som det är planerat, och ansökan avslås därför av prioriteringsskäl.            

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag till projektet Into The White/.                
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§ 66 Dnr KUN 2019-00044 3.6.1.3 

Ansökan från kulturföreningen Tåget om bidrag till 
arrangemanget Sommar & Höstspel 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja kulturföreningen Tåget 50 tkr i projekt-
/arrangemangsbidrag till projektet Sommar & Höstspel 2019 till kostnader i 
projektet som inte omfattar föreningens egen arbetsinsats.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturföreningen Tåget arrangerar årligen teaterprojekt för unga i Borås. 
Projektet är liksom föregående år utökat med ytterligare en pjäs som visas 
under hösten. Projektet bedöms hålla hög kvalitet samt är prioriterat då det 
företrädesvis riktar sig till barn och unga i staden.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Kulturföreningen Tåget om projekt-/arrangemangsbidrag  
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§ 67 Dnr KUN 2019-00045 3.6.1.3 

Ansökan från Swedish African Gospel Music om bidrag 
till arrangemanget 4th Edition of Swedish African 
Gospel Music Concert 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Swedish African Gospel Music 30 tkr i projekt-
/arrangemangsbidrag till arrangemanget 4th Edition of Swedish African Gospel 
Music Concert.        

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Swedish African Gospel Music är en kristet orienterad förening 
som årligen arrangerar gospelkonserter med syfte att lyfta och stärka 
gospelscenen i Västsverige. Arrangemanget samlar lokala och internationella 
artister. Tidigare arrangerades konserten i Göteborg, men sedan 2018 anordnas 
arrangemanget i Borås i samarbete med Pingstkyrkan.  

Arrangemanget bedöms hålla hög kvalitet samt bidra till möten, konstnärlig 
kvalitet och förnyelse av stadens kulturutbud samt internationellt utbyte.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Swedish African Gospel 
Music.   
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§ 68 Dnr KUN 2019-00048 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 med 
flera, Myråsskolan, Borås Stad. Samrådshandling   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 med 
flera, Myråsskolan, Borås Stad med beaktande av framförda synpunkter 
avseende byggnadens kulturhistoriska värde.         

Sammanfattning av ärendet 

Myråsskolan utgör ett fint exempel på en välbevarad 50-talsskola. Framförallt 
när det gäller det gula teglet med mönstermurning ovanför fönster och dörrar 
som är så typiskt för 50-talsskolorna. Andra typiska kännetecken är den 
indragna entrén, det tegeltäckta taket och de olika byggnadskropparna i vinkel. 
Den omgivande utomhusmiljön med uppvuxna träd är också värdefulla 
komponenter att bevara. 

Kulturnämnden anser att ett antal k-bestämmelser som förtydligar varsamhet 
bör införas. Framförallt när det gäller fasader, fönsterformer samt takmaterial. 
Eventuellt bör också en skyddsbestämmelse för tegelfasaderna och ett 
rivningsförbud införas.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 med flera, 
Myråsskolan, Borås Stad.  
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§ 69 Dnr KUN 2019-00024 3.6.1.3 

Kulturstipendium/ Kulturbelöning 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att 2019 års kulturstipendium tilldelas Fadhel Mourali, 
John Johansson och Siri Braide med 15 000 kr vardera samt att tilldela  
Ann-Britt Boman, Anneli Jernberg och Jan Öjmertz var sin kulturbelöning 
2019 i form av en keramisk fänkål samt att förklara paragrafen omedelbart 
justerad.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Lars Gustaf Andersson (L) är inte närvarande vid föredragningen samt 
beslutsfattandet av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

10 ansökningar hade vid ansökningstidens utgång 24 februari inkommit till 
2019 års kulturstipendium.  

Motivering till årets kulturstipendier: 
Fadhel Mourali tilldelas kulturstipendium för sina studier inom textil design vid 
Central Saint Martins i London och sitt kandidatarbete med fördjupning i 
vävning med inspiration från Hedareds korgbindningstradition.  

John Johansson tilldelas kulturstipendium för sina studier i fri konst vid 
Konsthögskolan i Oslo och för kommande studier på mastersnivå. John gör 
just nu sitt examensarbete på kandidatnivå och utforskar hemstaden Borås som 
uppväxtmiljö.  

Siri Braide tilldelas kulturstipendium för sina studier vid den femåriga 
utbildningen Byggnadskonst och design vid Den Kongelige Danske 
Kunsakademie (KADK). Siri siktar på att studera till sin mastersexamen i 
arkitektur vid Politecnico di Milano i Italien.  

 

Kulturbelöningar 2019: 
Ann-Britt Boman, Anneli Jernberg och Jan Öjmertz.  
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§ 70 Dnr KUN 2019-00062 3.6.1.25 

Initiativärende - Följa-med-kort, kortet för personer med 
funktionsnedsättning 

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde lägger Alliansgrupp i Kulturnämnden, Falco 
Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M) och Marie Jöreteg (M) ett 
initiativärende ”Följa-med-kort, kortet för personer med funktionsnedsättning” 
där de vill ha svar om ett följa-med-kort för personer med funktions-
nedsättning.  

Se bilaga 1. 

 

 

 


