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Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Instans 

Kulturnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Dalsjöskolans matsal, måndagen den 19 november 2018 kl 17:00-21:10 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande 
Lars Gustaf Andersson (L), 1:e vice ordförande 
Peter Wiberg (V), 2:e vice ordförande 
Gabriel Sandberg (S) 
Hanna Werner (MP) 
Lena Medelius (M) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Sivert Oxelbark (KD) 
Patric Silfverklinga (-) 

Närvarande Ersättare 
Lena Sänd (S) 
Jan-Erik Löberg (S) 
Jessica Eng-Strömberg (S) 
Marie-Louise Hall (M) 
Bill Bakkemose (M) 
Ann-Britt Boman (C) 
Catharina Rapp (C) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, kulturchef 
Markus Liljedahl, controller 
Linda Andersson, HR-chef 
Per-Olov Pell, kulturskolechef 
Åsa Hedberg Karlsson, bibliotekschef 
Eva Eriksdotter, konstmuseichef 
Ulrika Kullenberg, museichef 
Marie Nyman, teaterchef 
Jessika Brandt, praktikant 
Maria Antonsson, nämndsekreterare 
 
 

 
Justeringens plats och tid Kulturkontoret, 2018-11-21   

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 november 
2018 

 
 

  

Underskrifter 

 Ordförande 
Sara Andersson 

Paragrafer §§ 177-191 

 Förvaltnings-
   chef 

 
  

 
 

                    Eva-Lotta Franzén 
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Lena Medelius (M) 

 Sekreterare 

Maria Antonsson 
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museum .............................................................................................. 7 

 
 

 

 

 

§ 181 
Avtackning av kulturskolechef Per-Olov Pell ....................................... 8

§ 182 Dnr KUN 2017-00204 007

Information om Intern kontroll 2018, ärende- och beslutsprocess, risk 
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§ 178   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Ordföranden beslutar att nämnden ska arbeta efter utsänd föredragningslista. 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179   

Allmänhetens frågestund 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 180   

Verksamhetsbesök, Dalsjöfors meröppna bibliotek samt 
Almedahls museum 

K

Kulturnämndens beslut 

ulturnämnden tackar enhetschef Kristina Löcsey och museichef Ulrika 
Kullenberg för information om Dalsjöfors meröppna bibliotek samt Almedahls 
museum, samt beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristina Löcsey, enhetschef vid Biblioteken i Borås och bibliotekarie Claes 
Lindblad informerar om Dalsjöfors meröppna bibliotek och Ulrika Kullenberg, 
museichef vid De Kulturhistoriska Museerna och konsult Britt-Marie 
Henriksson visar och informerar om utställningen på Almedahls museum.  
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§ 181   

Avtackning av kulturskolechef Per-Olov Pell 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden och kulturchefen avtackar kulturskolechef Per-Olov Pell.  
Per-Olov har varit kulturskolechef på Borås Kulturskola i 18 år. Under denna 
tid har Borås Kulturskola utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt.    
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§ 182 Dnr KUN 2017-00204 007 

Information om Intern kontroll 2018, ärende- och 
beslutsprocess, risk om otillräcklig information 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Maria Antonsson informerar om Kulturförvaltningens 
ärende- och beslutsprocess. 

Vid nämndens sammanträde 2017-12-18 genomfördes en riskidentifiering i 
samband med en workshop, där risk för bristande information i besluts- och 
ärendeprocessen ansågs mycket hög. Nämnden upplever svårigheter i 
informationsflödet kopplat till besluts- och ärendehantering.  
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§ 183 Dnr KUN 2018-00042 3.6.1.25 

Information om kartläggning av biblioteksverksamheten 
i Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekschef Åsa Hedberg Karlsson informerar om det uppdrag som gavs vid 
nämndens sammanträde 2018-03-26 om att göra en kartläggning av 
folkbiblioteken i Borås Stad. Denna kartläggning beskriver folkbibliotekens 
uppdrag, nuvarande lokalisering, utbud, tillgänglighet och hur biblioteken 
används idag. Kartläggningen visar också på hur en framtida biblioteks-
utveckling kan se ut och pekar på förutsättningar för att i framtiden kunna 
uppfylla de mål som det nationella och kommunala uppdraget ger 
folkbiblioteken.  
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§ 184   

Övriga informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Nyman 
Under 2019 kommer Borås Stadsteater att producera fem egna produktioner. 
Till detta tillkommer 13 gästspel, 9 dansgästspel och 15 lunchteatrar. 
 

 

 

Eva Eriksdotter 
Borås Konstmuseum har fått en ramökning i form av ett bidrag om 300 tkr från 
Västra Götalandsregionen och som bland annat ska användas till fortsatt 
satsning på samarbetsprojektet Lars Tunbjörk Center. 

Skulpturen Spoon är för närvarande placerad i Servicekontorets förråd. Borås 
Konstmuseum undersöker och arbetar med att skulpturen ska få en permanent 
placering. 

Åsa Hedberg Karlsson 
Statens kulturråd har beviljat 500 tkr i bidrag för läsfrämjande insatser i 
förskolan. Bidraget ska användas till att bekosta förskolornas beställningar av 
böcker enligt Kulturrådets instruktioner.   
 

  

Ulrika Kullenberg 
Information lämnas om förändringar i verksamheten i samband med 
utställningen Balenciaga-master of couture, 2018-12-15 – 2019-04-21.  
Textilmuseet kommer att ha extra öppet under hela perioden, alla dagar klockan 
10:00-17:00 samt torsdagar klockan 10:00-19:00. Varannan timme görs en kort 
introduktion som ingår i biljettpriset. Audioguider kommer att lånas ut i 
utställningen. 
Specialvisningar erbjuds varje torsdag och fredag från och med 2019-01-10.  
20 platser, vid varje tillfälle, finns att boka via nätet/ticketmaster. 

Butiken utökas rejält i samverkan med åtta lokala designföretag. Medarbetarna 
schemaläggs ute i verksamheten för att ta emot besökarna. 25-30 personer har 
anmält sig som volontärer för att vara värdar i utställningen. 
Bemanningsenheten hjälper även till att hitta studenter som kan gå in på helger 
och ta extra guidningar. Marknadsföring görs i samverkan med TME som satsar 
mycket på nationella magasin och nätannonsering. 
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Maria Antonsson 
Information lämnas om att de förtroendevalda som inte fortsätter sitt politiska 
uppdrag i Borås Stad nästkommande mandatperiod ska lämna in sin iPad med 
tillbehör vid Kulturnämndens sammanträde 2018-12-17. 
Om denna dag inte passar för inlämning av iPad med tillbehör, ska 
nämndledamot/ersättare själv ta kontakt med Dataservice för överlämning 
enligt överenskommelse. 

Sara Andersson 
Sara Andersson, Lars Gustaf Andersson, Peter Wiberg och Eva-Lotta Franzén 
har idag deltagit i delregional kulturpolitisk dialog. Syftet med dialogen är att 
identifiera gemensamma ambitioner, prioriteringar och potentiell samverkan  
ur ett regionalt helhetsperspektiv inför en ny kulturstrategi som ska gälla  
2020-2023. 
 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr KUN 2018-00006 3.6.1.3 

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag 

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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§ 186 Dnr KUN 2018-00005 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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§ 187 Dnr KUN 2018-00001 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 2018-11-19.  
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§ 188 Dnr KUN 2018-00037 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med oktober 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med oktober 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelsen +400 tkr, Kulturadministration. Överskottet beror på vakanta 
tjänster. 
 

 

Avvikelsen -1 200 tkr, Biblioteken i Borås, ett underskott för att upprätthålla 
samma nivå på Bibliotekens verksamhet som tidigare. Verksamheten är 
underfinansierad och budgetavvikelsen kommer att äskas som en  
bokslutsjustering i årsredovisningen, såsom gjordes 2017. 

Avvikelsen -500 tkr, De Kulturhistoriska Museerna. Underskottet avser 
hyreskostnader för utställningen Balenciaga. 
 

 

 

 

 

Avvikelsen -300 tkr, Borås Konstmuseum. Underskottet beror främst på högre 
kostnader för årets utställningar samt högre personalkostnader. 

Avvikelsen +500 tkr, Borås Stadsteater. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat. 

Avvikelsen +120 tkr, Borås Kulturskola. Överskottet består främst av lägre 
lokalkostnader för mötesplats Hässleholmen. 

Kulturförvaltningen visar ett prognostiserat nollresultat för 2018. För att nå 
detta resultat tas hela bufferten, 1 000 tkr, i anspråk. 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med oktober 2018.  
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§ 189 Dnr KUN 2018-00146 2.4.1.25 

Initiativärende KN 2018-10-22 - Låt oss fortsätta i rätt 
riktning! 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka publik-
sammansättningen före införande av fri entré på Textilmuseet, samt att i arbetet 
med budget 2020 utreda hur slopandet av entréavgifter till Textilmuseet skulle 
påverka Kulturnämndens budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Undersökningar av frientréreformer på museer visar att konsekvenser av 
införandet av fri entré kan vara både negativa och positiva, vilket inkluderar 
exempelvis ökat besöksantal av museiovana men också ökade kostnader för 
värdskap och slitage. Om fritt inträde ska införas måste institutionen tillföras 
medel som korresponderar mot förlorade intäkter och ökade kostnader. För att 
veta vad fri entré på Textilmuseet innebär rekommenderar institutionen att 
förberedande studier av publiksammansättningen genomförs i form av en 
kvalitativ publikundersökning både före och efter införandet av fri entré.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende Kulturnämnden 2018-10-22 - Låt oss fortsätta i rätt riktning! 

2. Intäkter för inträde till Textilmuseet, historik ur kassaterminalen 
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§ 190 Dnr KUN 2018-00145 3.1.1.2 

Yttrande över planerad rivning och nybyggnation av 
Nybron, samt närliggande kanalmurar i Viskan, Borås 
enligt 6 kapitlet Miljöbalken 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget med beaktande av framförda kommentarer. 
Kulturnämnden bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
kulturmiljön.  

Sammanfattning av ärendet 

Nybron behöver bytas ut för att klara större kapacitet och dragningen av Sven 
Eriksonsgatan behöver anpassas. Förslaget bedöms inte innebära betydande 
påverkan på kulturmiljön. Vid det fortsatta arbetet behöver följande beaktas: 
Den nya bron bör få en omsorgsfull gestaltning. Åkantens naturstensmurar bör 
så långt möjligt bevaras. Det karaktäristiska räcket med gjutjärnsstolpar på östra 
sidan om Viskan bör ses som en tillgång. Den befintliga skulpturen är skapad 
för platsen och påverkan på konstverkets placering behöver diskuteras med  
såväl Borås Konstmuseum som Tore G Wärenstams stiftelse och konstnären 
Kerstin Dahl Norén. Oavsett vilket vägdragningsalternativ som väljs bör det 
grönområde som blir kvar utvecklas som en tillgång för området med självklar 
plats för konstnärlig gestaltning.   

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd enligt 6 kapitlet Miljöbalken med anledning av planerad 
rivning och nybyggnation av Nybron samt närliggande kanalmurar i Viskan, 
Borås 
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§ 191   

Förslag till ändring av klockslag för Kulturnämndens 
sammanträde 17 december 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att nämndens sammanträde 17 december 2018 börjar 
klockan 15:00 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag finns om att ändra klockslag för Kulturnämndens sammanträde den  
17 december 2018 till att sammanträdet börjar klockan 15:00.  
 

 

 

 




