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Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, tisdagen den 28 januari 2020 kl 17:00-20:00 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande 
Carin Brandt (M) ers. för Falco Güldenpfennig (KD) 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Catharina Rapp (C) §§ 1-12, 14-21 
Hanna Werner (MP) ers. för Catharina Rapp (C) § 13 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Johan Dahlberg (S) 
Monica Haglund Borg (S) §§ 5-20 
Sokol Demaku (S) §§ 1-10, 12-21 
Hanna Werner (MP) §§ 1-12, 14-21  
Anah Sjösten (M) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef  
Maria Tuvegran, HR-chef §§ 1-5 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef  
Marie Nyman, teaterchef §§ 1-5 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten  
Markus Liljedahl, controller  
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Frida Andersson,  §§ 1-4 
Linnea Dahlin, nämndsekreterare  
Evelina Lövnord, nämndsekreterare  
Jacob Ingvarsson, praktikant nämndadministration §§ 1-5 
 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 30 januari 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 31 januari 2020 
 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

Paragrafer §§ 1-21 
 Sara Andersson (S)  
 Förvaltnings

chef 
  

 Eva-Lotta Franzén  

 Justerare 
  

 Lotta Löfgren Hjelm (M)  
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§ 1   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lotta Löfgren Hjelm (M). Justeringen sker i Klusterhuset den 30 januari 2020.  
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§ 2   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att Moderaternas och Kristdemokraternas initiativärende ”Inventera 
stadens konstförråd” förtecknas på dagordningen.  
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§ 3   

Information om Boråsregionens Kulturplan 2020-2023 
med Anna Laang, Boråsregionens kommunalförbund 
och information om Kulturstrategi Västra Götaland 
2020-2023 med Annika Strömberg, Koncernavdelningen 
Kultur, Västra Götalandsregionen 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Anna Laang, Boråsregionens kommunalförbund och 
Annika Strömberg, Koncernavdelningen Kultur, Västra Götalandsregionen för 
informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 4   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Frida Andersson 
Frida Andersson informerar om en ansökan till Vinnova angående ett 
Hackathonprojekt, Hack the city. För att testa olika metoder för att öka ungas 
inflytande i kommunen.  

Olof Berge Kleber 
Olof Berge Kleber informerar om att Fristads bibliotek är stängt för 
renovering. Snart drar sportlovsaktiviteterna igång på Biblioteken i Borås. 
Temat är ”Serier” och det erbjuds bland annat kurser i att lära sig teckna och 
animera serier.  
En enhetschef går i pension under våren och rekrytering pågår.  

Marie Nyman 
Marie Nyman informerar om att på lördag den 1 februari är det premiär för en 
ny föreställning på Stadsteatern. Den heter Söndag med regi av Mattias 
Nordkvist.  

Lena Hermanson 
Lena Hermanson informerar om att nästa vecka utses det tio vinnare i en 
fototävling för Magasinsgatan 8. Vinnarna kommer exponeras på Utblick och 
på Eurosizeskyltarna som finns i Borås. Den 4 mars 17.00 är det vernissage, 
prisutdelning och panelsamtal om öppna väggar på Stadsbiblioteket.  

Eva Eriksdotter  
Eva Eriksdotter informerar om att Konstmuseet är stängt på grund av att det 
förbereds för en stor utställning med Patricia Piccinini som öppnas lördagen 
den 8 februari 14.30. Ulf Kristoffersson, docent i klinisk genetik från Lund 
håller i öppningen.  
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Eva-Lotta Franzén  
Eva-Lotta Franzén informerar om Textilmuseets kommande utställning Body 
Beautiful, en utställning från Edinburgh som har vernissage den 8 februari kl 
13.00.   
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§ 5   

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 

En person från allmänheten närvarar på dagens sammanträde.  
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§ 6 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 2020-01-28 
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§ 7 Dnr KUN 2020-00004 3.6.5.25 

Värdskap vid middag med anledning av vernissage för 
utställningen "Omfamna framtiden" på Konstmuseet 
den 8 februari 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att Lars Gustaf Andersson 2:e vice ordförande i 
Kulturnämnden är värd för en middag den 8 feb 2020 i samband med 
vernissage för utställningen ”Omfamna framtiden” med den australiensiska 
konstnären Patricia Piccinini        

Sammanfattning av ärendet 

Från den 8 februari utforskar Borås Konstmuseum framtiden tillsammans med 
australiensiska konstnären Patricia Piccinini.  

Besökarna bjuds på en spektakulär och suggestiv utställning som handlar om 
framtida livsformer och gemenskaper.  

Det är magiskt, fängslande, obehagligt och bisarrt. Patricia Piccininis (f.1965) 
hyperrealistiska skulpturer har mottagits med stort intresse och entusiasm 
världen över. Hennes storskaliga och sinnliga installationer utspelar sig i 
gränslandet mellan science fiction, naturvetenskap och feminism. Utställningen 
bjuder in publiken till en fantastisk resa genom en rad livliga scener där 
hybridvarelser umgås i vardagliga situationer. Med silikon, glasfiber, nylon, plast 
och människohår skapar Piccinini verklighetstrogna framtidsberättelser som 
väcker högrelevanta frågor om vår samtid, existens, klimatet och teknologin. 

Utställningen på Borås Konstmuseum är den första separatutställningen med 
Patricia Piccinini i Sverige. Det är alltså första gången som en svensk publik kan 
uppleva Piccininis tankeväckande och fantastiska universum på hemmaplan.  

Patricia Piccinini - Omfamna framtiden är arrangerad i nära samarbete med 
konstnären själv, Institut für Kulturaustausch och ARKEN Museum for 
Moderne Kunst. Utställningen visar bredden i Piccininis konstnärskap, med 
installationer, filmer och skulpturer. 

I samband med vernissagen kommer Borås Stad, genom Kulturnämnden, stå 
som värd för en middag för konstnären, hennes medföljande medarbetare samt 
personal på Konstmuseet, mellan 15 – 20 personer. Kulturnämnden 
representeras av Lars Gustaf, 2:e vice ordförande. I samband med middagen 
medges att max två glas vin får serveras till maten. Alkoholfritt alternativ 
kommer också att erbjudas.  
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§ 8 Dnr KUN 2019-00157 3.6.5.25 

Redovisning av 2019 års inköp av textil konst till 
Textilmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

I nedanstående lista redovisar Textilmuseet 2019 års inköp av textil konst: 

 Cottonopolis 2019 (Ett annat namn på Manchester) 

Vinylprint med inflätad bast. Hålkort i MDF med mönster från 
Textilmuseets knyppelmaskin. 

Inköpspris: 45 000 SEK 

Kristina Müntzing har en Master of fine Art från både Goldsmiths 
College i London och Konsthögskolan Valand. 

Mÿntzings verk har visats på bl.a. Kunst Werke i Berlin, Kiasma i 
Finland, Göteborgs Konstbiennal, Shiryaevobiennenalen i Ryssland 
samt konsthallar och institutioner i Sverige och utomlands. Kristina 
Müntzing använder konsthantverksmetoder och dans för att gestalta ett 
somatiskt arkiv.  Hon använder bilder och material från skilda tider som 
strimlas och vävs ihop, och blir därmed både bild och mönster, karta 
och arkiv. Konstnären fick tillgång till Textilmuseets samlingar, både 
dräkt, konfektion, mönsterprover men även arkivmaterial bestående av 
foton och filmer och byggde utifrån detta utställningen Reconstructing 
memories som verket Cottonopolis var en del av. 

 

 I evighet (Amen)? 2008/2019 

Hyllsystem med återvinningsplagg. 

Inköpspris: 90 000 SEK 

Monica Nilsson har en Master of fine Art från Konstfack i Stockholm. 
Hon var den första konstnären att erhålla The Nordic Award in 
Textiles, år 2000. Verket kretsar kring det faktum att våra kläder 
befinner sig i ett pågående globalt kretslopp: ett nytt plagg köps, det 
slängs eller fraktas iväg till en annan kontinent eller hamnar i den 
trendiga andrahandsbutiken. Kläderna har på detta sätt ett till synes 
evigt liv. Det stora omloppet av kläder är också ett tecken på 
överkonsumtion och en produktion som medför stor miljöpåverkan. 
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Nilssons verk handlar om just denna globala situation vi alla mer eller 
mindre är fångade i. Verket kan beskrivas som ett monumentalt 
hyllsystem, där de vikta kläderna utgör pixlar i en bild som framträder: 
den liggande åttan, tecknet för evighet och för cirkulation. De kläder 
Nilsson har använt sig av här, är de allra längst ner i systemet, de som 
inte ens går att skänka bort. Verket var en del av utställningen 
Berättelser om/Stories about som visades på Textilmuseet hösten 2019.       
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§ 9 Dnr KUN 2019-00172 3.6.1.3 

Delegationsbeslut projekt- och arrangemangsbidrag 
2020 

Kulturnämndens beslut 

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

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar in en protokollsanteckning om att de tycker att 
Borås spelmanslag skulle fått hela summan på 16 000 kr och inte 8 000 kr som 
är taget på delegation.  

Se bilaga 1.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag 
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§ 10 Dnr KUN 2019-00147 3.6.1.3 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Borås 
African Night of Jazz 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja arrangemanget Borås African Night of Jazz 
30 tkr i projekt-/arrangemangsbidrag.     

Sammanfattning av ärendet 

Arrangören bedöms vara en aktör i Borås som bidrar med stort engagemang 
och breddat utbud i stadens musikliv. Arrangören har tidigare genomfört 
musikarrangemang med stöd av Kulturnämnden, och startar nu en ny scen för 
jazz som lyfter genrens afrikanska rötter.  

Arrangemanget bedöms vara ett viktigt tillskott för att bredda utbudet i stadens 
musikscen och bedöms ha förutsättningarna för att bli en mötesplats för jazzen 
och musikintresserade besökare från Borås och kringliggande orter.  

Arrangemanget ska redovisas inom 6 veckor efter genomfört arrangemang, och 
bidraget betalas ut efter godkänd redovisning har lämnats till 
kulturförvaltningen.     

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag, Borås African Night of Jazz                  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr KUN 2019-00141 3.6.1.3 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela Årsbidrag för 2020 enligt bilaga och att i 
budget för 2021 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. I 
internbudget för 2020 avsätts 125 tkr i verksamheten Publika möten till riktad 
musikverksamhet, motsvarande före detta medel för föreningen Rockborgen. 
Dessa används under 2020 för att avsluta uppdraget Musikutredning 2019 samt 
att stötta initiativ inom populärmusikområdet.  

Vidare beslutar Kulturnämnden att arbetet med att tillgängliggöra 
bidragssystemet ska fortlöpa genom att tillsammans med Stadsledningskansliet, 
Kvalitet och utveckling, kvalitetssäkra E-tjänsten för bidragsansökningar samt 
att förtydliga ansökningsförfarandet och regelverket för kulturbidrag på 
boras.se. För att stötta föreningarna i ansökningsarbetet ska ytterligare insatser 
göras för att underlätta ansökningsförfarandet och stödja strukturer för 
föreningsdemokrati. Däribland att, till en början, föreslå Fritids- och 
folkhälsonämnden att integrera ansökan om Årsbidrag samt studieförbundens 
bidrag in i Fritids- och folkhälsoförvaltningens ansökningssystem. I samband 
med detta ska de handlingar som begärs in vid ansökan synkroniseras med de 
handlingar Fritids- och folkhälsonämnden begär in. Det innebär att 
kulturföreningarna i fortsättningen, utöver tidigare begärda handlingar, också 
ska bifoga årsmötesprotokoll från föregående verksamhetsår till sin ansökan. 
Kulturnämnden kommer för verksamhetsåret 2021 inte att behandla 
ofullständiga ansökningar.    

Inför verksamhetsåret 2021 ska en del av budgeten för Projekt-/arrangemangs-
bidrag prioriteras för initiativ som uppmärksammar att Borås fyller 400 år. För 
Årsbidrag kommer initiativ kring 400-årsjubileet inte behandlas inför 2020 utan 
att beaktas i ansökningar inför verksamhetsåret 2021.      

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

Sammanfattning av ärendet 

Borås har ett flertal föreningar med hög kvalitet och ordnad ekonomi. Generellt 
söker dessa föreningar utökat bidrag med 5 tkr, vilket tolkas som en generell 
kostnadsökning. Nämndanslaget för bidrag är dock fortfarande detsamma, 
vilket är högst kännbart vid fördelningen av bidrag till föreningarna. 
Kulturföreningarnas insatser för kulturlivet i Borås är av stor betydelse och 
staden måste framöver möta upp de allt ökade omkostnaderna som 
föreningarna, liksom resten av samhället, ställs inför. I annat fall påverkas 
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föreningarnas verksamhet negativt. Det är talande att differensen mellan sökta 
bidrag och nämndens anslag är nära 900 tkr. För att tillgodose behoven hos 
nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta nya goda initiativ betonas 
återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen som redan används för 
Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.   

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 
verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. För 
2020 får en del av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av ökande 
kostnader samt väl planerad verksamhet för det kommande året. En del 
föreningar får minskat bidrag för att möjliggöra en rimlig fördelning av 
bidragen då budget är begränsad.   

Sammanlagt har 27 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 
2020. Borås kulturföreningar utvecklas och utökar i många fall sin verksamhet 
från föregående år. 

Tre kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. En av dem har 
dragit tillbaka sin ansökan till förmån för att söka Kulturnämndens övriga 
bidrag. De andra två är ännu inte kvalificerade att söka Årsbidrag utan 
uppmanas istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina publika 
arrangemang.  

Under november 2018 implementerades E-tjänst för självservice av 
bidragsansökningarna, i enlighet med Borås Stads målsättning att digitalisera 
diarieföring och personuppgiftshantering. Under 2019 har E-tjänsten använts 
för bidragsformerna En snabb slant, Projekt-/arrangemangsbidrag och 
Årsbidrag. Tyvärr har E-tjänsten inte fungerat som önskat, utan har inneburit 
hinder både för de som ansöker och för handläggning och diarieföring av 
ansökningarna. För 2020 föreslås nu istället, efter dialog med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, till Fritids- och folkhälsonämnden att Kulturnämndens 
Årsbidrag samt bidrag till studieförbunden integreras med Fritids- och 
folkhälsonämndens digitala ansökningssystem. Detta system beräknas 
underlätta både ansökan och uppdatering av kontaktuppgifter till de föreningar 
som söker Årsbidrag. Dessutom blir dessa föreningar och studieförbunden 
sökbara i Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsregister, vilket bedöms 
främja kontakter med potentiella medlemmar och omgivande samhälle.  

Under 2019 läggs ytterligare arbete på att informera om och tillgängliggöra 
bidragsförfarandet, både genom kvalitetssäkring av E-tjänsten samt genom att 
förtydliga informationen och anvisningarna om kulturbidragen på Boras.se.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökningar om Årsbidrag 

2. Fördelning av Föreningsbidrag 2020 

3. Regler för Kulturbidrag 2019                  
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§ 12 Dnr KUN 2019-00039 3.6.1.3 

Redovisning av 2019 års kulturbidrag (projekt- och 
arrangemangsbidrag samt en snabb slant) 

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

För verksamhetsåret 2019 noteras ett ökat antal ansökningar till Projekt-
/arrangemangsbidrag. Redan under sensommaren hade budgettaket nåtts för 
bidragsformen på grund av ett flertal större ansökningar. Kulturnämnden 
beslutade då att ändå behandla ansökningar som därefter inkom, vilket förklarar 
att budgeten för Projekt-/arrangemansbidrag överskridits med nära 100 tkr. 
Dock belastar drygt 40 av dessa 100 tkr inte verksamhetsåret 2019, utan tillhör 
projekt som redovisas och får sitt bidrag utbetalt under 2020. Ytterligare 
omkring 11 tkr är beviljade medel som inte betalas ut på grund av utebliven 
redovisning. 

Det finns ett stort behov av denna bidragsform i Borås, och 
ansökningsmängden har under året varit stor både i antal och i äskanden. 
Ansökningsmängden varierar under olika år, men generellt bör budgeten för 
detta bidrag utökas för att stimulera initiativ från arrangörer och föreningar som 
gör en viktig insats för Borås kulturliv. 

Budget för En snabb slant visar ett överskott på närmare 10 kr, men detta bör 
inte tolkas som att behovet för denna bidragsform har minskat. Snarare har 
intresset ökat för En snabb slant, men tyvärr passar inte alltid bidragsformen till 
de önskade projekten. Vanligast är att projekten ska genomföras på annan ort 
än Borås eller att projektet inte bedöms vara publikt nog.  
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§ 13 Dnr KUN 2019-00154 3.6.1.3 

Bidrag till studieförbunden 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera 
utbetalningarna av 2020 års årsbidrag till studieförbunden enligt 
rekommendation från Folkbildningsrådet. Årsbidraget att fördela till 
studieförbunden enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 
uppgår 2020 till 3 000 tkr.     

Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv.     

Sammanfattning av ärendet 

2020 års rekommendation för beräkning av studieförbundens 
kommunala anslag  

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet.  

Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny 
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.  

Den 12 september 2019 beslutade VGBs styrelse om oförändrad 
rekommendation för 2020.  

Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att 
det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar 
med det statliga.  

Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) 
om statsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till 
folkbildningen är att  

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  

- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället  

- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  
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Rekommendation  

Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet  

- unika deltagare  

- studietimmar  

- deltagare med funktionsnedsättning  

Kulturarrangemang  

- Antal kulturarrangemang  

Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna  

70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)  

2020 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en 
eftersläpning på ett år. Dvs 2020 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 
2017 och 2018. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna. 

Nya studieförbund i kommunerna  

För de studieförbund som är nya i kommunen sker en infasning efter 
genomförd verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker 
under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och 
andra utbetalningsåret 100 %. 

Inrapportering av verksamhet  

Studieförbunden rapporterar föregående års (2019) verksamhet till kommunen 
senast den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för 
nästkommande års utbetalning av kommunbidraget. Ex 2020 års bidrag 
beräknas på verksamheten för 2017 och 2018.  

Utbetalning av kommunanslaget  

Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner som 
antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg. 

Totalt uppgår anslaget till studieförbunden för 2020 till 3 500 tkr. 3 000 tkr är 
årsbidraget som fördelas enligt fördelningsverktyget och 500 tkr utgör medel 
för studieförbunden att söka för aktiviteter som främjar integration på 
mötesplatserna i Borås Stad. 

Av bilagan framgår hur bidraget fördelar sig på de olika studieförbunden.    

Beslutsunderlag 

1. Bidrag per studieförbund 2020, Kulturförvaltningen         
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Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att inte bevilja Ibn Rushd bidrag.  

Se bilaga 2. 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden 
beslutar enligt lagt förslag, att bevilja Ibn Rushd 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), Carin Brandt (M), Lars 
Gustaf Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Hanna Werner 
(MP), 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 Ibn Rushd bidrag. 

Se bilaga 3. 
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§ 14 Dnr KUN 2019-00140 2.5.1.0 

Yttrande över remiss- Förslag till utredning om 
minskning av engångsartiklar i Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget om utredningen gällande användning av 
engångsartiklar i Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Tillverkningen av plast är energikrävande och påverkar klimatet på ett negativt 
sätt. Engångsförpackningar är en stor källa till nedskräpning då 
plastförpackningar bryts ner mycket långsamt samt att de utgör en fara för 
djurlivet.  

Kulturnämnden finner att förslaget om utredningen gällande användning av 
engångsartiklar i Borås Stad är välkommet. Att hitta områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på hur användningen av dessa ska 
minska. 

Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i Borås Stad. Det är ett viktigt styrmedel 
för att arbetet med detta ska bli av.   

Beslutsunderlag 

1. Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad                  

Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag om att avstyrka förslaget om utredning gällande 
användning av engångsartiklar i Borås Stad.   

Se bilaga 4. 

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att tillstyrka förslaget om utredning gällande användning av 
engångsartiklar 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 
Valter Kotsalainens (SD) och Sverigedemokraternas förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Carin Brandt (M), 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 tillstyrka förslaget om utredning gällande användning av engångsartiklar i 
Borås Stad.   

Se bilaga 5. 
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§ 15 Dnr KUN 2019-00175 3.5.11.0 

Genomlysning av Kulturskolans verksamheter - 
uppdrag till Kulturförvaltningen 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en 
genomlysning av Kulturskolans verksamhet för att komma tillrätta med befarat 
budgetunderskott under 2020. Dessutom ska förvaltningen ta fram 
kostnadsunderlag vad det innebär att avskaffa köerna till Kulturskolan, 
undervisning för ett antal vuxna samt en helt kostnadsfri Kulturskolan.               

Sammanfattning av ärendet 

Kulturskolan önskar göra en genomlysning av verksamheten för att komma 
tillrätta med befarat budgetunderskott. Helheten såsom personalbudget, 
befintlig verksamhet, såld verksamhet (uppdrag inom grund-/sär-/ och 
gymnasieskola), Kulår samt Fililaverksamhet kommer ses över.    

Genomlysningen ska ske i samverkan med fackliga representanter. 
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§ 16 Dnr KUN 2019-00068 3.6.1.25 

Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar 
kulturen   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att utifrån utredningens resultat satsa på redan 
befintliga kanaler för att nå målgrupperna.        

Sammanfattning av ärendet 

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. Det finns flera kommuner som har appar som hjälper till eller 
guidar genom slingor i omgivningarna och som fungerar både inomhus som 
utomhus. 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. 

I initiativärendet föreslås följande:  

 Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en 
app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra 
rundvandringar i centrum av staden. 

 Att, när utredningen genomförs, denna tar hänsyn till samtliga delar av 
Borås Stad 

 Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att 
vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och 
informera allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är 
tillgängliga. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att lansera en ny app som kan göra 
delar av kulturen mer tillgänglig i Borås. Fördelen med en uppdaterad och 
innehållsmässigt intressant app är att man själv avgör var och när man vill 
utforska ett område utan att vara beroende av guider eller öppettider. Det gör 
att man kan planera och lägga upp rutter eller förslag innan man är på plats, läsa 
på eller tipsa andra om att besöka Borås. 

Däremot kräver det mycket resurser främst under uppstart och innan lansering. 
För att appen ska vara relevant måste mycket tid läggas på att dels samla 
information och sedan sammanställa den i ett format som användaren lätt tar 
till sig. Detta kräver engagemang av många olika aktörer, både inom 
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Kulturförvaltningen men även med det lokala kulturlivet för att användaren ska 
kunna ta del av hela Borås Stad.  

Det innebär att den ska vara tillgänglig för olika kulturföreningar, museer och 
andra aktörer och att dessa ansvarar för sitt innehåll och uppdateringar. För att 
säkerställa att korrekt information publiceras och fortsätter att publiceras krävs 
resurser i dessa organisationer, annars riskerar det att bli en inaktuell 
information eller bristande innehåll vilket gör appen mindre intressant. När 
materialet väl är sammanställt ska det publiceras tillsammans med bilder, kartor 
och texter ska läsas in, resurser som i dagsläget inte finns avsatta.  

Inför en lansering behövs det marknadsföring och information om den nya 
appen som förhoppningsvis laddas ned och användas av många. Detta kräver 
både personella resurser och ekonomiska medel.  

Appen måste också underhållas innehållsmässigt för att kännas aktuell och 
relevant för användarna. Det ställer krav på alla aktörer att ha sin information 
uppdaterad. 

Ska en app införas i Borås Stad bör man avsätta resurser i form av personal 
som ska ansvara för kontakt med de som bidrar till innehåll, kvalitetssäkra 
innehållet, regelbundet uppdatera och marknadsföra appen. Dessutom behövs 
ekonomiska medel för att lansera och marknadsföra appen så att den når ut till 
olika målgrupper.      

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende. Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen 2019-05-
06       

2. Bilaga till Intiativärende, Borås Stad – värnar om och utvecklar kulturen. 
Omvärldsbevakning appar             
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§ 17 Dnr KUN 2019-00174 3.1.1.2 

Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, 
Kristinebergs Centrum, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 
1 m.fl., Kristinebergs Centrum.      

Sammanfattning av ärendet 

Ur kulturmiljösynpunkt finns inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 
Biblioteken i Borås har inget att invända mot detaljplanen för Kristineberg utan 
ser positivt på att området fortsätter att utvecklas. Biblioteken i Borås vill dock 
inte binda upp sig till fortsatt verksamhet i nuvarande fastighet efter 
ombyggnation. Läget i hela området, Göta och Gässlösa inkluderat, gör att 
situationen för ett nytt folkbibliotek behöver utredas. Skulle en ombyggnation 
av lokalen som Kristinebergs bibliotek ligger i inledas i närtid behövs tillfälliga 
lokaler för biblioteket antingen på Göta eller Kristineberg.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning BN 2017-862   
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§ 18 Dnr KUN 2019-00151 1.1.3.0 

Plan för Kulturnämndens arbete 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag på upplägg för nämndens arbete 
för 2020. Arvode utbetalas till de ledamöter och ersättare som deltar i alla eller 
någon av föreläsningarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Det inledande året av mandatperioden 2019-2022 ägnade kulturnämnden 
särskild tid åt den egna verksamheten för att lära känna den. Studiebesök och 
grundliga presentationer gjordes av förvaltningens samtliga verksamheter i 
anslutning till de ordinarie nämndmötena. 
Under 2019 beslutade kulturnämnden att ett nytt styrdokument, ett 
kulturprogram, ska tas fram att gälla 2020 – 2023 med en framåtblick på tio år. 
Arbetet har fortskridit under föregående år och ett stort antal workshops och 
dialogsamtal har genomförts med representanter för kulturlivet. Ett förslag till 
nytt styrdokument ska presenteras för nämnden under våren. 
I anslutning till arbetet med det nya kulturprogrammet kommer tre publika 
föreläsningar arrangeras och som på olika sätt berör kulturnämndens 
ansvarsområden. Dessa föreläsningar arrangeras även som en del av nämndens 
kompetensutvecklingsarbete under året och varje ledamot i nämnden har 
möjlighet att delta. 

De tre föreläsningstillfällena är: 

 3 februari ”Om kulturarvets betydelse i framtiden” med Medeia Ekner, 
enhetschef Bohusläns museum samt ordförande i Svenska ICOM och 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie i Borås stad 

 17 februari ”Vilken funktion fyller popkulturen i våra liv, och varför 
söker vi oss till en viss musik? Subkulturer hur fungerar det?” med 
Fredrik Strage, musikjournalist och författare 

 24 februari ”Kulturens effekter – från välbefinnande till 
samhällsförändring” med Karin Lundmark och Eva Pettersson, 
konsulenter för Kultur och samhällsutveckling, Kultur i Väst  

Föreläsningarna äger rum i Teaterfoajén i Kulturhuset och pågår ca en timma. 
Den 3 och 17 feb börjar föreläsningarna kl 18. Den 24 feb börjar föreläsningen 
kl 17 och inleder då Kulturnämndens sammanträde. 
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Nämndens ledamöter ska samtliga genomgå Borås Stads miljöutbildning. De 
ledamöter som ännu inte gått utbildningen kommer ges möjlighet till detta i 
anslutning till nämndmötet den 20 april. 

Ytterligare utbildnings/kompetenshöjande arrangemang kan tillkomma under 
året.                
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§ 19 Dnr KUN 2019-00156 2.6.4.0 

Lokalresursbehovsplan för planperioden 2021-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att översända Kulturnämndens lokalbehov till 
Lokalförsörjningsnämnden enligt bilaga.      

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har verksamhet i Kulturhuset (Stadsbiblioteket, 
Konstmuseet och Stadsteatern) samt i Textile Fashion Center (Textilmuseet 
och Kulturskolan). Det finns 11 närbibliotek, varav ett (Göta bibliotek) 
stängdes tillfälligt under 2019. Kulturskolan har verksamhet även i Fristad. 
Borås Museum med sina kulturhistoriska byggnader från olika delar av Sjuhärad 
är samlade i Ramnaparken.  

På kort sikt är det renovering och ombyggnad av vissa delar av Kulturhuset 
som är aktuellt liksom upprustning av närbibliotek och mötesplatser, särskilt 
mötesplats Sjöbo. På längre sikt har kulturnämnden planer på en black box till 
Stadsteatern, ett nytt konstmuseum samt eventuellt en multifunktionell 
innovationsbyggnad i Ramnaparken (Borås museum).                        

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2021-2023 i Stratsys              
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§ 20 Dnr KUN 10490  

Biljetter till Borås Symfoniorkester våren 2020 

Kulturnämndens beslut 

Falco Güldenpfennig (KD), Hanna Werner (MP) och Monica Haglund Borg (S) 
tilldelas var sin biljett till konserten den 17 mars. Lotta Löfgren Hjelm (M), 
Sokol Demaku (S) och Catharina Rapp (C) tilldelas var sin biljett till konserten 
den 28 april. 

Sverigedemokraterna återkommer med besked vid nästkommande nämnd.   

Sammanfattning av ärendet 

Borås Symfoniorkester erbjuder gratis biljetter till konserten på Åhaga den 17 
mars och 28 april.  
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§ 21 Dnr KUN 2020-00016  

Initiativärende M-KD Inventera stadens konstförråd  

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde lägger Moderaterna och Kristdemokraterna i 
Kulturnämnden, Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Marie Jöreteg (M) ett initiativärende ”Inventera stadens konstförråd”. Förslaget 
innebär att inventera vilken konst som finns i kommunens konstförråd och 
återrapportera resultatet av inventeringen till nämnden. 
 

Se bilaga 6.        

 

 

 

 


