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§ 22   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Falco Güldenpfennig (KD). Justeringen sker i Klusterhuset den 27 februari 
2020.  

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att ärende 18 ”Biljetter till Borås Symfoniorkester våren 2020” 
förtecknas på dagordningen.  
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§ 24   

Kulturens effekter - från välbefinnande till 
samhällsförändring med Karin Lundmark och Eva 
Pettersson, Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra 
Götalandsregionen 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Karin Lundmark och Eva Pettersson, konsulenter vid 
Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen för 
informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 25   

Information av Mats Olsson om Röda Kvarn och dess 
verksamhet  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Mats Olsson för informationen och beslutar att lägga 
den till handlingarna.  
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§ 26   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Olof Berge Kleber 
Olof Berge Kleber informerar om att Stadsbiblioteket håller på med ett 
omfattande arbete att se över hur bibliotekets ytor används och hur ytorna kan 
användas bättre. Det finns en användarenkät att ta del av för den som vill 
framföra sina åsikter. Arbetet inleddes redan förra året då personalen gjorde en 
så kallad Walk & Talk, det kommer fortsätta med en tidskriftsklubb där alla får 
läsa och diskutera artiklar kring hur man kan organisera biblioteksrummet. En 
workshop kommer även hållas för all personal. Workshopen kommer att ledas 
av personal från VG-regionen och från Region Halland. Tidigare har 
Stadsbiblioteket erhållit statliga medel för att kunna bygga om delar av 
biblioteksrummet för att passa ungdomar bättre. Även i år går det att söka 
statliga medel för biblioteksutveckling och då ämnar Biblioteken i Borås att 
ansöka om medel för att utveckla hela biblioteksrummet på Stadsbiblioteket.  

Biblioteken i Sjuhärad, det vill säga biblioteken inom Boråsregionen med 
Sjuhärads kommunalförbund, vill införa en gemensam katalog som skulle ge 
invånarna i Sjuhäradskommunerna tillgång till ett större medieutbud. 
Bakgrunden är att marknaden för biblioteksdatasystem har förändrats och ett 
företag har i princip monopol. Det företaget kommer inom några år att stänga 
ned befintliga system för alla biblioteken inom Sjuhärad, istället förespråkar de 
ett system som de själva utvecklar just nu. I praktiken finns för närvarande en 
konkurrent och det är ett system byggt på en open source lösning. I och med 
att alla bibliotek måste byta system vill Biblioteken i Borås undersöka 
möjligheterna att skapa ett gemensamt bibliotekskluster i Sjuhärad. 
Framgångsrika exempel på liknande kluster finns t.ex. i området runt Skövde, 
de så kallade Mellansjöbiblioteken, i Värmland, i Norrbotten och i 
Västmanland. Genom att samverka kan Biblioteken i Borås använda sina 
gemensamma resurser på ett bättre sätt. Det här finns även med som ett mål i 
Boråsregionens Kulturplan. Olof Berge-Kleber kommer att presentera ett 
beslutsförslag för ”Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7” 
den 17 mars för att få klartecken från alla kommuner att gå vidare. I den här 
beredningen representeras Borås Stad av Annette Carlson (M) (ordförande) och 
Kerstin Hermansson (C).  
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När det gäller övriga punkter i Boråsregionens Kulturplan hade 
bibliotekscheferna för Sjuhäradsbiblioteken en workshop fredagen den 21 
februari. En handlingsplan kommer att upprättas för hur målen ska nås.  

Författarbesök på Viskafors bibliotek, torsdag 27 februari 18:00, Björn Ranelid 
är på besök och den nya barnavdelningen i biblioteket invigs tidigare under 
dagen.  

Det har varit oroligt i Kulturhuset och på Stadsbiblioteket under februari 
månad. Åtgärder har vidtagits i form av att väktare under en period finns på 
plats i större utsträckning samt beställning av ett nytt låssystem för de publika 
toaletterna i huset. 

Marie Nyman 
Marie Nyman informerar om att Stadsteatern arrangerar en lunchteater för 
nationella minoriteter, ”Finska hjärtan” den 25 februari.  

Det är premiär för ”Brända tomten” den 29 februari på Stora Scen. 

Eva Eriksdotter  
Eva Eriksdotter informerar om att det har varit besöksrekord för utställningen 
Omfamna framtiden av Patricia Piccinini, 4 000 besökare på två veckor. 
Utställningen har även fått mycket uppmärksamhet i sociala medier 

Eva Eriksdotter informerar om den vård- och underhållsplan för offentlig 
konst som Konstmuseet beställt. 

Information ges om planer att omdisponera museets ytor. Syftet med 
förändringen är inte att radera Peter Adolf Hall och John Hedaeus konstnärliga 
arv från Borås konstmuseum. De kommer att fortsätta visas, men på ett förnyat 
sätt och i samklang med andra samtida konstnärer, på liknande sätt som övriga 
verk ur samlingen lyfts fram. Tanken är att frigöra ytor inne på museet som kan 
få ett bättre användningsområde. Hur rummen ska användas är ännu inte 
beslutat men att de görs om för att museichefen ska få större kontor har aldrig 
varit aktuellt utan skälet är att få mer yta för arbetsrum för en utökad 
personalstyrka. 

Frida Uneback Malm 
Frida Uneback Malm informerar om att det har varit en positiv sportlovsvecka 
på Kulturskolan. 1000 möten på utbudspunkterna Simonsland, Hässlehuset 
samt Musikens Hus i Fristad. Veckan avslutades med ett välbesökt 
sportlovsdisco.  
Det kommer vara en Studiedag för lärarna tillsammans med Sjuhärads Musik-
/Kulturskolor 9 mars, en kollegialt lärande/nätverkskapande dag. 

En ansökan till Statens Kulturråd är insänd och besked inväntas. Nytt för i år är 
att Kulturskolan har sökt för två stycken två-åriga projekt. Dels för 
Kulturfritids på Hässlehuset, dels för Drop-in/lovverksamhet på Simonsland, 
vilket idag inte ryms i ordinarie budget.  
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Ulrika Kullenberg 
Ulrika Kullenberg informerar om att Versaceutställningen är välbesökt, cirka 19 
000 besökare hittills.  

Textilmuseet har fått ett bidrag från The Osher-foundation i USA om 7000 
dollar för att ta hand om delar av Åsa Wettres- lapptäckessamling. Pengarna 
söktes tillsammans med Textilhistoriska Sällskapet.  

Den 20 februari höll Emilia de Poret och Ebba Kleberg von Sydow, som 
tillsammans bildar Säker Stil, en inspirationskväll på temat hållbarhet och 
framtidens mode. Kvällen avslutades med ett besök på Gianni Versace 
Retrospective.  

Planeringen för årets insatser av byggnaderna på Borås museum är att måla hela 
kyrkan samt byta skadade spån, måla Finnekumlaboden och göra enklare 
åtgärder så som att byta vissa rötskadade delar samt att renovera/snygga till 
toaletter bakom Gästis. 

Eva-Lotta Franzén 
Borås har ansökt om att bli årets studentstad 2021. Kulturchefen presenterade 

Borås som konst- och kulturstad för Sveriges Förenade Studentkårer då 
representanter för organisationen besökte Borås förra veckan. 
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§ 27   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 

Två personer från allmänheten närvarar på dagens sammanträde.  

Frågor ställs och besvaras gällande de två utställningsrummen på Borås 
konstmuseum med konstverk av PA Hall respektive John Hedaeus. 

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 2020 

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 2020-02-24 
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§ 29 Dnr KUN 2020-00003 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, 
Poesifestivalen 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar föreningen Albanskt Kulturcenter Migjeni 23 tkr i 
Projekt-/arrangemangsbidrag till poesifestivalen Sofra Poetike 2020.      

Sokol Demaku (S) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv.       

Sammanfattning av ärendet 

Albanskt Kulturcenter Migjeni har en mångårig bakgrund som kulturförening i 
Borås och har sedan 2011 årligen arrangerat poesifestivalen Sofra Poetike. 
Festivalen, som är ett endags-arrangemang, samlar en mängd poeter till 
uppläsningar och till en tryckt antologi med dikter på omkring 10 olika språk. 
Festivalen arrangeras detta år i samarbete med Stadsbiblioteket. Arrangemanget 
bedöms hålla hög kvalitet, främja möten kring språk och litteratur samt 
internationellt utbyte.  

Föreningen beviljas 23 tkr i Projekt-/arrangemangsbidrag. En redovisning med 
fullständig budget samt utvärdering av arrangemanget ska lämnas till 
Kulturförvaltningen senast 6 veckor efter avslutat arrangemang.           

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Projekt-/arrangemangsbidrag från Albanskt Kulturcenter 
Migjeni 
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§ 30 Dnr KUN 2020-00009 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. 
Kulturer i möte - ett kulturarrangemang inför den 
internationella kvinnodagen 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen MKF Safir 50 tkr i projekt-
/arrangemangsbidrag.         

Sammanfattning av ärendet 

MKF Safir har funnits i Borås sedan 2004. Föreningens fokus är att öka 
ungdomars intresse för föreningslivet, bryta utanförskap och stimulera 
integration och demokrati genom kultur. 

För andra året i rad arrangerar föreningen Kulturer i möte, ett firande kring den 
internationella kvinnodagen, i samarbete med andra föreningar. Programmet är 
omfattande och bedöms främja breda samarbeten, möten och förståelse samt 
internationellt utbyte.   

Föreningen beviljas 50 tkr i Projekt-/arrangemangsbidrag, men uppmanas till 
nästa gång söka bidrag för arrangemanget hos fler instanser.  

Efter avslutat arrangemang ska en redovisning med fullständig budget samt 
utvärdering av arrangemanget lämnas till Kulturförvaltningen senast 6 veckor 
efter att det avslutats.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Projekt-/arrangemangsbidrag från MKF Safir     
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§ 31 Dnr KUN 2020-00005 3.6.1.3 

Integrationsfrämjande aktiviteter på Mötesplatserna, 
ansökan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet Medborgarskolan Region Syd/Väst 83 
tkr i bidrag till integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna.  Beviljat 
bidrag betalas ut omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.   

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarskolan har bedrivit aktiviteter på mötesplatserna med hjälp av 
bidragsformen sedan 2018 och har kontinuerligt utvecklat arbetet i dialog med 
deltagare och personal på mötesplatserna.  

Aktiviteterna bedöms kunna främja nya möten och nätverk på mötesplatserna, 
framförallt för kvinnliga deltagare.  

Genom utvärderingar av aktiviteterna tillsammans med deltagarna och personal 
på mötesplatserna formar Medborgarskolan utbudet på aktiviteterna, men 
studieförbundet föreslås även att sträva efter att bredda deltagandet i 
aktiviteterna, och utbudet av dem, i dialog även med målgrupper utanför 
mötesplatserna – exempelvis lokalt föreningsliv eller andra sakkunniga.  

Kulturnämnden beviljar Medborgarskolan 83 tkr för aktiviteterna. Projektet ska 
redovisas senast 2 månader efter avslutat projekt, och i redovisningen ska det 
framgå hur arbetet har utvecklats under året, samt hur arbetet har bidragit till 
stärkt integration i Borås.  

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

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 
från Medborgarskolan.    

 

Yrkanden 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att avslå Medborgarskolan Region Syd/Väst 
ansökan om bidrag.  

Se bilaga 1. 
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Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att bevilja Medborgarskolan Region Syd/Väst bidrag.  

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 Carin Brandt (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 Medborgarskolan Region Syd/Väst bidrag. 

Se bilaga 2. 
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§ 32 Dnr KUN 2019-00158 3.6.5.25 

Redovisning av 2019 års inköp av konst, Konstmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.         

Sammanfattning av ärendet 

I nedanstående lista redovisar Konstmuseet 2019 års inköp av konst. 

 Meta Isaeus-Berlin  

Den stora glömskan, 2015  

Olja på duk 

Inköpspris: 200.000 

Meta Isæus-Berlin, född 1963, bor och arbetar i Stockholm. Hon är 
utbildad på Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon 
har ställt ut på en rad svenska och internationella konstarenor, bland 
annat en stor separatutställning på Liljevalchs konsthall 2006 och 
biennalerna i Istanbul och Venedig (1997). Meta Isæus-Berlin arbetar 
framför allt med måleri och installation. Under 1990-talet turnerade hon 
världen runt på biennaler och utställningar med sina rumsinstallationer. 
Motivet var ofta hemmet, och temat cirklade kring att bli lämnad eller 
att komma till, att komma hem och bort, att vara på väg. Idag arbetar 
hos främst som målare, men kombinerar gärna installation och måleri. 
Bildvärlden med hemmet och det egna rummet som centrala motiv, 
finns fortfarande kvar. I installationer, skulpturer och målningar närmar 
hon sig tillstånd där vi blir osäkra på vad något är, tillstånd där tillvaron 
destabiliseras. Målningen Den stora glömskan var en del av konstnärens 
separatutställning Sömngångerskan som visades på Konstmuseet 20 
Oktober - 3 Februari 2019. Verket visas under en längre period i 
utställningen LandEscapes. 
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 Amalia Bille     

Det högsta trädet, 2017 

Skulptur, glaserad lera 

Inköpspris: 40.000 

Amalia Bille, född 1971, bor och arbetar i Mölndal. Hon har en 
masterexamen (2017) i keramik och en kandidatexamen (2006) i 
textilkonst, båda från HDK. Billes arbete är ett utforskande av det 
mänskliga och existentiella. Hon intresserar sig för det tveeggade, att 
gestalta det dubbelbottnade i tillvaron och det som befinner sig i 
gränslandet mellan skiftande tillstånd. I dessa mellanlägen söker hon 
finna den absoluta brännpunkten. 

Verket Det högsta trädet köptes in på konstnärens utställning med 
samma namn på Flaménska galleriet 12-27 januari 2019. Det köptes in 
med syfte att placeras på barnavdelningen på Sjöbo bibliotek.  

 

 Alexander Tallén  

The Last Rest, 2019  

Figurin 

Inköpspris: 70.000 

Alexander Tallén, född 1988, bor och är verksam i Stockholm. Han är 
utbildad på Konstfack och arbetar främst med keramik. Han har medverkat 
i ett tiotal utställningar över hela landet, bland annat Eskilstuna 
konstmuseum, Liljevalchs konsthall och Göteborgs konstmuseum. År 2019 
tilldelades han stipendiet Unga konsthantverkare som delas ut vart annat år 
av Bengt Julins Fond.  

Tallén roas av att låta gamla traditioner krocka mot nya stilar. Med 
porslinsfiguriner i skimrande färger vill han uppmärksamma frågor från vår 
egen tid. Hans verk befolkas av stiliga män som var och en har sin egen 
karaktär, med välfriserade skägg och klädda i kostymer av senaste snitt, i 
olika färger och mönster. 

Inköpet kompletterar samlingen med samtidskonst i tredimensionell form. 
Verket visas under en längre period i utställningen LandEscapes. 
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 Lovisa Ringborg  

The Washing I-III, 2018   

Fotografi 

Inköpspris: 165.000 

Lovisa Ringborg, född 1979, är bosatt och verksam i Stockholm. Hon 
utbildade sig inom fotografi vid Valands konstskola 2003-2008. Hon arbetar 
främst med video, skulptur och fotografi. Hennes verk beskrivs ofta som 
att de befinner sig på en glidande skala mellan dröm och verklighet. 

Verket The Washing är en triptyk föreställande händer som tvättar tyger i 
ett rosafärgat vatten där Lovisa Ringborg gestaltar tvättandet som den ritual 
som civiliserar oss, från födelse till död. Verket lyfter fram den mest 
grundläggande av handlingar; omhändertagandet av barnen, de sjuka och de 
döda - som tas hand om genom tvättandet av deras kroppar. Ringborg 
beskriver det som något som är vardagligt och storslaget samtidigt samt att 
allt förfaller om ingen sköter om det.  

Inköpet utökar samlingen med kvinnliga samtida konstnärer som arbetar 
inom fotografi. Verket visas under en längre period i utställningen 
LandEscapes. 

 

 Riitta Päiväläinen  

Ferns, 2019 

Cascade, 2017   

Fotografi  

Inköpspris: 115.000 

Riitta Päiväläinen född 1969 i Maaninka, Finland, bor och arbetar i 
Helsingfors. Hon utbildade sig på Högskolan för konst och design i 
Helsingfors. Päiväläinen har deltagit i ett flertal utställningar runt om i 
världen sedan dess. Hon arbetar främst med fotografiska iscensättningar, 
ofta med naturen som motiv. 

Verken Ferns och Cascade är en del av serien Shelter där vi möter textila 
konstruktioner arrangerade i naturen på avskilda platser. Den rena naturen, 
skonad från mänsklig aktivitet blir Päiväläinens lekplats för interaktion 
mellan textila installationer, atmosfär och ljus. Att bygga skydd i skog och 
buskar återskapar för konstnären minnen från barndomen, förmågan att 
ständigt leka och skapa. Det ger henne en möjlighet att närma sig själv som 
barn och känslan av att vara ett med naturen. Hon kan återigen känna 
doften av regn, dimma och känslan av mossa under fötterna. 
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Inköpet kompletterar samlingen med kvinnliga samtida konstnärer som arbetar 
inom fotografi. Verket visas under en längre period i utställningen 
LandEscapes. 

 

 Petra Hultman   

Arbete i hemmet, 2017  

Videoinstallation 

Inköpspris: 100.000 kr 

Petra Hultman, född 1983, bor och verkar i Stockholm och Småland. Hon 
tog examen 2017 från Kungliga konsthögskolan och har tidigare ställt ut på 
Göteborgs konsthall och Färgfabriken i Stockholm. Hultman tilldelades 
Beckers konstnärsstipendium 2018. Frågor om tid och arbete och hur det 
värderas har genomsyrat flera av Petra Hultmans projekt. 

Installationen Arbete i hemmet består av ett videoverk som visar 192 
loopade filmsekvenser av hushållsarbeten från Husmors Filmer AB från 
åren 1956–1961. Dessa korta informationsfilmer visades gratis under dagtid 
på svenska biografer och blandade de senaste rönen från vetenskaplig och 
teknisk utveckling med produktplaceringar och reklam riktad till moderna 
husmödrar. Filmerna marknadsförde inte bara produkter för hemmet utan 
även den nya tidens ideologi, som präglades av optimism och strävan efter 
bättre förhållanden. Husmorsfilmer utgör ett viktigt dokument för den här 
tiden där hemmet skulle styras med ”de tre T:na”: trevnad, trygghet och 
tillväxt. Samtidigt finns en auktoritär och uppfostrande underton i filmerna 
som förmedlar ett budskap om vad kvinnor ska göra och konsumera för att 
passa in rådande ideal. Verket riktar blicken till det obetalda arbete som görs 
av framförallt kvinnor i hemmet, både historiskt och idag. Inköpet utökar 
och breddar Konstmuseets samling av rörlig bild.   
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§ 33 Dnr KUN 2018-00111 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019 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. 
Riskidentifieringens fokus har under 2019 varit att beakta risker inom den egna 
verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att 
identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå.  

Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås Stad följer COSO-modellen. 
Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden, för 
verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.  

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 
kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där 
även uppföljning och analys genomförs av Intern kontrollplanen.            

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan - 2019            
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§ 34 Dnr KUN 2020-00014 3.1.1.2 

Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, 
Storegårdsgatan, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med 
flera, Storegårdsgatan, Borås Stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen. 
Förslaget innebär att bostadsbyggnation möjliggörs inom planområdet som 
tidigare varit planlagt för handelsträdgård. Bebyggelsen kommer att utformas 
relativt småskaligt och kommer inte heller utbreda sig längre söderut än vad den 
tidigare handelsträdgården gjorde. Planområdet gränsar i öst till Kransmossens 
friluftsområde. Förr var handelsträdgårdar ett vanligt inslag i städers utkanter. 
Idag finns allt färre spår kvar från de gamla handelsträdgårdarna. Denna 
handelsträdgård bedöms emellertid inte utgöra en miljö med så höga 
kulturvärden att det påverkar den föreslagna detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, BN 2011-1781 
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§ 35 Dnr KUN 2020-00012 1.2.4.1 

Årsredovisning 2019 Kulturnämnden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Årsredovisning 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningens ingående balans 2019 var +1 275 tkr. 

Resultatet 2019 blev -220,7 tkr. Förvaltningens hela buffert på 1 000 tkr har 
tagits i anspråk.  

De största avvikelserna är Biblioteken i Borås -765 tkr, -393 tkr för 
Konstmuseet och – 342 tkr för teatern (se mer under bokslutsjusteringar) samt 
+ 533 tkr för Publika möten. 

Biblioteken i Borås gick in 2019 med ett underskott på ca 1,1 mnkr och med ett 
beräknat strukturellt underskott på ca 1,5 mnkr. Ett återhållsamt år i 
kombination med att Göta bibliotek tvingades stänga från den 1 september har 
gjort att underskottet 2019 kunde hållas till 765 tkr.  

Anledningen till Konstmuseets underskott på 393 tkr var ökade 
utställningskostnader och högre personalkostnader. 

Publika mötens överskott beror till stor del på att bidragen till studieförbundens 
integrationsåtgärder inte gått åt. En långtidssjukskrivning bidrar i mindre grad.  

Bokslutsjusteringar 

Borås Stadsteater  
+ 220 tkr, Teatern uppvisar högre personalkostnader än budgeterat beroende 
på ett utköp som är sagt ska utgöra en kompensation i årsredovisningen 2019.       

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019                  
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§ 36 Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 
och sänder det på remiss till berörda instanser.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 
Boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 
och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 
det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 
Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Nytt biblioteksprogram 2020-2023 

2. Biblioteksprogram 2020-2023           
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§ 37 Dnr KUN 2020-00011 1.2.3.1 

Delegationsordning 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Delegationsordning 2020 med gjorda justeringar 
och tillägg.  

Sammanfattning av ärendet 

Ändringar är gjorda jämfört med delegationsordning 2019. Under rubriken 
Personal/Löneinplacering ändras delegationen så att förvaltningschef beslutar 
avseende verksamhetschef, verksamhetschef beslutat för enhetschef och 
verksamhetschef/enhetschef för övrig personal. Vidare är justeringar gjorda 
avseende de riktlinjer som reglerar avtal om Mottagande av museiföremål, foton 
och arkivalier. Tillägg är gjort avseende Avtal avseende viss kulturverksamhet 
för kommunal verksamhet (t ex Stim för musikanvändning) samt är tillägg gjort 
avseende Upphandling där tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande 
avseende upphandling upp till ett respektive ett halvt tröskelvärde.  

Alla justeringar och tillägg är markerade i rött. 2019 års delegationsordning 
biläggs för jämförelse   

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning 2020, 2020-02-24 

2. Delegationsordning 2019, 2019-02-25                  
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§ 38 Dnr KUN 2019-00102 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter till 
Kulturförvaltningen 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 19 inlämnade 
synpunkter under 2019 mot 12 motsvarande period 2018. Det beror på att 
rutiner har setts över och att synpunkter som är inskickade till medarbetares 
mejl har lagts in i synpunktshanteringssystemet.    

Förvaltningen har till stor del följt rutinen. Förvaltningen har tre ärenden där 
tiden för synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 2019-03-13 där 
det skett kommunikation mellan synpunktslämnaren och förvaltningen, därför 
är handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i och där ansvarig för 
förvaltningen inte fått notifikation om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara synpunktslämnaren.  

Förvaltningen ser över rutinerna och går igenom dessa regelbundet. 
Förvaltningen har även sett till att verksamheter har fler handläggare för att inte 
bli sårbara vid eventuell sjukdom och semester.              

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019, Kulturnämnden                  
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§ 39   

Biljetter till Borås Symfoniorkester våren 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturförvaltningen tilldelas en biljett till konserten den 17 mars. Hanna 
Werner (MP) tilldelas en biljett till konserten den 28 april.       

Sammanfattning av ärendet 

Borås Symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserten på Åhaga den 17 
mars och 28 april.      

      

 

 

 

 


