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Kulturnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Digitalt möte via Microsoft Teams och Kulturhuset, Röda Rummet,  
måndagen den 8 juni 2020 kl. 13:00-18:00, ajournering kl. 17:25-17:50 

  

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande, närvarande i Röda rummet 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande, närvarande i Röda rummet,  
§§ 71-82, 84-87 
Emil Moghaddam (KD) ers. för Falco Güldenpfennig (KD) § 83 
Lars Gustaf Andersson (L), 2:e vice ordförande, närvarande i Röda rummet 
Monica Haglund Borg (S), ers. Jan-Erik Löberg (S), närvarande via Teams 
Johan Dahlberg (S), närvarande via Teams 
Catharina Rapp (C), närvarande via Teams 
Lotta Löfgren Hjelm (M), närvarande via Teams 
Marie Jöreteg (M), närvarande via Teams 
Valter Kotsalainen (SD), närvarande via Teams 

Närvarande Ersättare 
Sokol Demaku (S), närvarande via Teams 
Elisabeth Ivarsson (S), närvarande via Teams 
Hanna Werner (MP), närvarande via Teams 
Carin Brandt (M), närvarande via Teams 
Anah Sjösten (M), närvarande via Teams 
Emil Moghaddam (KD), närvarande via Teams, §§ 71-82, 84-87 
Maria Lindgren (SD), närvarande via Teams, § 73 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef, närvarande i Röda rummet 
Maria Tuvegran, HR-chef, närvarande via Teams 
Markus Liljedahl, controller, närvarande via Teams 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef, närvarande via Teams, §§ 73, 78-80 i Röda 
rummet 
Marie Nyman, teaterchef, närvarande i Röda rummet 
Ulrika Kullenberg, museichef, närvarande i Röda rummet 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef, närvarande via Teams, § 73 i Röda rummet  
Eva Eriksdotter, museichef, närvarande i Röda rummet 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten, närvarande i Röda rummet 
Cecilia Strömberg, ekonomichef, närvarande via Teams 
Emma Gerdin, kultursekreterare, närvarande via Teams 
Rune Hagen, IT-ansvarig, närvarande i Röda rummet 
Evelina Lövnord, vik. nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 
Catharina Sparre, kommunikationsstrateg, närvarande via Teams 
Marie-Louise Weise, kultursekreterare, närvarande via Teams, § 77  

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28 den 11 juni 2020 kl. 14:00 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 11 juni 2020 
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Underskrifter 

 Ordförande 

 

Paragrafer §§ 71-87 
 Sara Andersson (S)  
   
 Förvaltning- 
                      chef 

  

 Eva-Lotta Franzén  
   

 Justerare 
  

 Lars Gustaf Andersson (L)  
   

 Sekreterare  

 Evelina Lövnord 
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Stad ................................................................................................. 22 
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Stad ................................................................................................. 23 
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profil ................................................................................................. 25 
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Stad ................................................................................................. 26 
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§ 71   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lars Gustaf Andersson (L). Justeringen sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den 
8 juni och den 11 juni 2020.      
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§ 72   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att ärendet Samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 
m.fl. Borås Stad, förtecknas på dagordningen.  
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§ 73   

Budgetworkshop 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

Eva-Lotta Franzén förvaltningschef, samt verksamhetscheferna informerar om 
sina respektive verksamheter inför budgetarbetet 2021.  

Nämnden genomför sedan en workshop i sina respektive partikonstellationer.  
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§ 74   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Frida Uneback Malm  
En presentation ges av hur arbetet med genomlysningen av Kulturskolan 
fortlöper. Kulturskolan har hittat ett annat sätt att erbjuda kultur med anledning 
av det rådande läget, ”Sommarkassen” som innehåller åldersanpassat 
pedagogiskt material och annat för att kunna lösa uppgifter och övningar i 
skapande.  
 
Eva Eriksdotter  
Konstmuseet har till stor del ställt om till digital verksamhet med anledning av 
pågående pandemi.  
 
Olof Berge Kleber  
Biblioteken i Borås har ställt om till mer uppsökande och digital verksamhet. 
Trots pandemin har bokbussen rullat som vanligt till skolor och förskolor, detta 
efter uttryckliga önskemål från berörda förvaltningar. Anpassningar har skett 
genom att enbart ett fåtal barn åt gången har fått gå in i bussen. Förhoppningen 
är att till hösten kunna återgå till normala öppettider. Vidare berättar Olof 
Berge Kleber om de statliga medel som tilldelats Biblioteken i Borås. 
 

Lena Hermanson  
Presentation av projekt ”Stadsrummet”, ett samarbete mellan 
Kulturförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tanken är att skapa 
ett levande utrymme i Kulturhusets nedre foajé. Arbetet är tänkt att påbörjas i 
höst och stå klart 2021. Vidare informeras om att bio Röda kvarn har tappat en 
stor del av sin publik och intäkter. Tisdagar på Kulturhuset ställde om tidigt i 
våras och sänder digitalt via kulturens Youtube kanal.  
 

Marie Nyman  
Teatern arbetar med att ställa om verksamheten inför hösten. Inom kort 
kommer även en ny hemsida och podd ”Spelar roll” att lanseras.  
 
Ulrika Kullenberg  
Textilmuseet 
Verksamheten har gått över till sommartider, vilket innebär att det är öppet lite 
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mer än tidigare. Besökarna är dock fortsatt få. Borås Tidning har filmat 
Versace-visning för prenumeranter. Under våren har ett projekt startat som 
riktar sig till de yngsta museibesökarna. Det är ett samarbete mellan 
Textilmuseet, Förskoleförvaltningen och Högskolan. Syftar till att skapa en 
Kreativ återvinningscentral för de yngsta. En grupp med museipedagog, 
verksamhetsutvecklare, förskolepedagoger och ateljéristor träffas varje vecka 
för att utveckla metoder och en fysisk plats för projektet.  
 
 
Borås museum 
Öppningsveckan har gått fint. Uppskattad utställning och folk håller avstånd. 
Många barnfamiljer på plats som vill vara ute och leka i parken. 
Allsångskvällarna ersätts med inspelade konserter som läggs ut via föreningen. 
En kort midsommarhälsnings-film från museet och Westergyllen läggs ut via 
museets kanaler strax före midsommar. Årets renoveringsprojekt av husen är i 
princip klara. Teaterteknikerna fortsätter dock med att renovera fönster på 
Gäsenestugan.  De plockar då bort de plexiglas som suttit på huset i många år.  
 
 
Eva-Lotta Franzén 
Coronapandemin har påverkat Kulturförvaltningens arbete hela våren. 
Verksamheten har ställts om i vissa delar till digitaliserad och uppsökande 
verksamhet. Förvaltningsledningen har träffats regelbundet för att ta ställning 
till olika frågor. En del av personalen har kunnat arbeta hemifrån och sedan ett 
antal veckor har det noterats mycket få som är sjuka, vilket är glädjande. Idag 
har det gått ut en enkät till samtliga medarbetare där de under veckan ska svara 
på frågor om hur pandemin har påverkat deras arbete på olika sätt. Alla 
verksamhetschefer har också gjort summeringar av våren. Enkätsvaren och 
sammanställningarna kommer ge ett bra underlag inför hösten men även inför 
ev. kommande kriser. 
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§ 75 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 2020-06-08.     
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§ 76 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med maj 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med maj 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognos för helåret  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser: 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en 
beskriven åtgärd för att komma till rätta med avvikelsen framöver. 

  

Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av 
stök och oro. Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 
tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på ca 200 
tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på 
Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst 
på utebliven kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Dessa är 
genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa 
verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 
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Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopia får inget bidrag från regionen samt minskade 
intäkter från förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade 
marknadsföringskostnader och inköp av teknisk utrustning till bland annat 
distansundervisning. Kulturförvaltningens prognos för helåret är -200 tkr. 
Främsta anledningen till underskottet är Kulturskolan, som under året kommer 
arbeta för att minimera underskottet och anpassa verksamheten till 
budgetutrymmet.        

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med maj 2020.                  
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§ 77 Dnr KUN 2019-00149 3.6.1.3 

Borås Stads kulturstipendium 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att 2020 års kulturstipendium tilldelas Frida Braide 
med 15 000 kronor. Utdelning av stipendiet sker i anslutning till nämndens 
möte i augusti.      

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

10 ansökningar hade vid ansökningstidens utgång 24 februari inkommit till 
2020 års kulturstipendium. 

Motivering till årets kulturstipendium:  
Frida Braide tilldelas Borås stads kulturstipendium 2020 som ett stöd för 
vidareutbildning i fotografi. Frida Braide studerar vid Konsthögskolan Valand 
där hon har ett år kvar till kandidatexamen i fotografi. Därefter siktar hon på att 
studera vid den anrika skolan Parsons School of Design i New York.  
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§ 78 Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärdsplan för 
LUPP 2017 och att översända redovisningen till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 

Sedan LUPP 2017 ansvarar Borås Stads nämnder själva för att upprätta och 
återrapportera åtgärdsplan för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken – 
LUPP. Kulturnämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med de 
områden som lyfts i LUPP. Svårigheter i relation till åtgärdsplanen för LUPP 
har varit att få en övergripande bild av de arbetsmetoder verksamheterna 
använder sig av i dessa frågor, samt hur arbetet korrelerar till resultaten i LUPP.              

Beslutsunderlag 

1. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år                  
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§ 79 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

Musikutredning 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Musikutredning 2019 och beslutar att sända 
utredningen för kännedom till Kommunstyrelsen. 

Kulturnämnden uppdrar till Kulturförvaltningen att utforma ett förslag på en 
utvecklingsplan för populärmusikområdet i Borås för perioden 2021-2024. 
Detta uppdrag innefattar även att undersöka möjligheterna att utveckla en 
musikscen/mötesplats i samverkan med aktörer i det lokala musiklivet. Detta 
kan lämpligen göras i dialog med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
Götalandsregionen, och med berörda förvaltningar i Borås Stad.  Uppdraget 
återrapporteras vid Kulturnämndens sammanträde i oktober 2020.  

Fortsatt uppdras åt Kulturförvaltningen att under år 2020 utveckla en dialog 
mellan ideella, kommersiella och offentliga aktörer inom musiklivet genom 
dialogformen Musikforum, i samverkan med berörda förvaltningar.         

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 har Kulturförvaltningen på uppdrag av Kulturnämnden genomfört 
en musikutredning för populärmusikområdet i Borås. Utredningen omfattar en 
genomlysning av stadens resurser i form av scener, verksamheter och 
arrangörer, samt visioner och utvecklingsområden för det lokala musiklivet.  

Musik har en central plats för utvecklingen av identitet för både individer och 
städer. Både möjligheterna för invånarna att uttrycka sig genom musik och att 
uppleva konserter är signifikant. Åldersspannet på den grupp som konsumerar 
det som brukar omfattas av begreppet populärmusik omfattar snart alla åldrar – 
och därmed flera generationer med olika behov.  

Borås har en god grund för den som vill börja spela musik eller arrangera i 
mindre skala eller ideellt. Här finns en väl utbyggd kulturskola som finns 
tillgänglig i hela kommunen, flera studieförbund med verksamhet för olika 
musikstilar och en mängd mindre scener i olika regi att arrangera på. Det finns 
två olika ungdomsverksamheter som erbjuder olika former av mötesplatser och 
resurser för unga musikintresserade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. 
Men för stadens arrangörer och band är det idag svårare än tidigare att ta nästa 
steg och att utvecklas inom stadens gränser, och de traditionella plattformarna 
når inte alltid alla utövare.  

De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för musikområdet och 
för ungas egen kulturproduktion. Socioekonomiska skillnader, processer av 
digitalisering och individualisering - gör att ungdomars musikskapande, 
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mötesformer och ambitioner har förändrats. Idag ser förutsättningarna och 
formerna för att skapa, arrangera och mötas kring musiken på många vis 
annorlunda ut än under 80-90-talen då de offentliga strukturerna byggdes upp.   

Livescenen för popmusik i Borås har också påverkats av de förändrade 
förutsättningarna. Idag är det svårt att få ekonomin att gå ihop för den som vill 
arrangera livemusik, vilket har påverkat Borås utbud både inom näringslivet och 
av fria arrangörer. Borås har idag färre klubbar med förutsättningar att 
presentera livemusik, och det är svårare för fria arrangörer att hitta passande 
lokaler och att skapa ekonomiska förutsättningar för att arrangera. Liksom i 
många andra städer behöver livemusiken nu stöd för att leva och utvecklas. 
Utmaningen är att stödja musiklivet i en tid som är präglad av individualisering, 
minskat föreningsengagemang och stora förändringar i de kommersiella och 
sociala strukturer som tidigare bar upp popmusiken.   

Borås har en stabil grund att utgå ifrån, men det behövs mer kunskap och 
riktade insatser för att på ett adekvat sätt stötta och utveckla de spirande 
talanger och initiativ som uppstår här. Rapporten ger ett antal förslag på hur 
utvecklingen av Borås musikliv kan främjas, och dessa förslag är tänkta som ett 
diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka utvecklingen i Borås 
föreslås bland annat att en dialog utvecklas mellan Kulturnämnden, Fritids- och 
Folkhälsonämnden och studieförbunden för att finna en gemensam riktning 
framåt och för att utveckla funktionella mötesplatser för musiklivets olika 
behov. Vidare finns möjligheter att skapa samverkan och kunskapsspridning 
mellan stadens olika aktörer, och att stärka kunskaperna kring hur regionala, 
kommunala och statliga stödstrukturer kan användas för att stärka Borås 
musikliv, genom att forma gemensamma plattformar för fortsatt dialog.          

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Musikutredning 2019                  
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§ 80 Dnr KUN 2019-00107 3.6.8.3 

Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen att ge AB 
Bostäder i uppdrag att genomföra byggnationen av Sjöbohuset, under 
förutsättning att full hyreskompensation ges till verksamheterna.          

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam kraftsamling 

på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 

Kraftsamling Sjöbo är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 

som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Som ett led i att uppnå visionen behöver samhällsinvesteringar göras som kan 

bidra till att öka den sociala inkluderingen och minska den sociala och kulturella 

segregationen. Aktiviteter som tillför mer liv och rörelse på Sjöbo behöver 

utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet Sjöbohuset, 

som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får nära till ett 

gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska och 

sociala aktiviteter föreslås.  Sjöbo Torg håller på att förvandlas, inte minst 

genom satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom konst i 

stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med plats för 

medskapande, möten, framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden.  

 

Kulturförvaltningen har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 

andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 

generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare 

biograflokalen som nav.  

 

Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan tillsammans bedriva 

samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer. 

Förändringen innebär ombyggnad av befintliga lokaler såsom Öppen 

ungdomsverksamhet, Bibliotek och Medborgarlabb, samt renovering av 
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biografen. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 

mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 

och dess verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en 

föreningsallians samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa 

en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. 

Samtidigt är dagens lokaler för verksamheterna i stort behov av renovering. 

     

Beslutsunderlag 

 1. Bifogade ritningar från Krook och Tjäder, 2020-04-15.                                
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§ 81 Dnr KUN 2019-00126 3.6.1.25 

Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 
styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 
med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.     

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna genom Falco Güldenpfennig (KD), deltar 
inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1. 

Sverigedemokraterna genom Valter Kotsalainen (SD), deltar inte i beslutet och 
lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 2.   

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 
kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 
kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 
Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 
Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 
övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 
närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 
vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 
strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                  
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§ 82 Dnr KUN 2020-00016 3.6.5.1 

Initiativärende M-KD Inventera stadens konstförråd  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna delrapporten över inventeringsläget av 
stadens konst och att ärendet återkommer till Kulturnämnden då en samlad 
rapport är färdigställd i oktober 2020.         

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Kulturnämnden skrev 2020-01-28 ett 
initiativärende till Kulturnämnden med förslag om att ge Kulturförvaltningen i 
uppdrag att återuppta arbetet med att inventera vilken konst som finns i 
kommunens konstförråd och återrapportera detta till nämnden. 
Kulturnämnden beslutade att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast skulle tas upp för beslut i Kulturnämnden. 
 
Arbetet pågår med inventering och uppordning av museets konstsamling. Borås 
stads konstsamling uppgår år 2020 till drygt 4900 konstverk. De flesta verk är 
placerade i Konstmuseets magasin. Omkring 700 verk är i dagsläget deponerade 
inom förvaltningar och verksamheter i Borås Stad och 130 verk består av den 
offentliga utomhuskonsten. 
 
Hantering och registrering av konstsamlingen kräver konstvetenskaplig 
kompetens och materialkunskap och är ett tidskrävande arbete som bör utföras 
med noggrannhet av behörig personal med kunskap om museisamlingar. 
 
Under våren 2020 påbörjades en inventering av samtliga magasin på 
Konstmuseet. Det finns totalt fem magasin och hittills är två av dem 
inventerade. I samband med inventeringen görs en okulär besiktning av alla 
verk för att notera eventuella skador. Samtliga verk som sedan tidigare inte är 
avbildade fotograferas och databasen uppdateras med mer utförlig information. 
En stor del av informationen i databasen är i nuläget bristfällig och emellanåt 
saknas viktig information, något som justeras i samband med inventeringen. 
Det kan vara allt ifrån att ett verk inte har någon angiven storlek, beskrivning 
eller placering. Att databasen innehåller detaljerad och uppdaterad information 
är viktigt för konstverkens spårbarhet och för fortsatt fungerande rutiner 
gällande samlingen.  
 
I samband med en omdisponering av en del av ytorna i Konstmuseets källare 
har ett nytt rum för samtliga skulpturer och installationer inretts och en 
genomgång av dessa verk har utförts. Verk som tidigare varit nedpackade har 
packats upp, avsynats och tilldelats en hyllplacering.  
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Våren 2019 påbörjades en inventering av Konstmuseets deponerade konst 
inom Borås Stad. Totalt rör det sig om ett 30-tal verksamheter varav det i 
nuläget återstår tio stycken att inventera.  
 
En samlad rapport över inventeringen av konstsamlingen presenteras i oktober 
2020.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Boråsarna har rätt att få veta vilken konst de äger              
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§ 83 Dnr KUN 2020-00066 3.1.1.2 

Samråd för detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 
1:252 med flera, Borås Stad    

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med 
flera.       

Falco Güldenpfennig (KD) är inte närvarande vid föredragningen samt 
beslutsfattandet av ärendet på grund av jäv.     

Sammanfattning av ärendet 

Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i form av villor, radhus 
och flerfamiljshus upp till tre våningar. Stora delar av planområdet utgörs idag 
av hygge eller ungskog. 

Inom planområdet finns flera fornlämningar. Av denna anledning har 
arkeologisk förundersökning utförts av Västarvet som en del i planarbetet, där 
man upptäckt bl.a. röjningsrösen, boplatslämningar och en stensättning. 
Ytterligare arkeologiska utredningar kommer att genomföras innan området kan 
exploateras. Dessa kommer att genomföras efter föreliggande 
detaljplanesamråd, och kan således komma ha inverkan på det fortsatta 
planarbetet, exempelvis vad gäller fornlämningarnas exakta avgränsningar.  

Den centralt belägna stensättningen samt boplatslämningarna kommer att 
bevaras och få en framträdande plats mitt i planområdet, vilket är positivt då 
många boende i området kommer kunna ta del av det lokala kulturarvet.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning BN 2012-366 

2. Arkeologisk utredning, Västarvet kulturmiljö          
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§ 84 Dnr KUN 2020-00073 3.1.1.2 

Samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, 
Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avstyrker detaljplanen för Centrum, Morfeus 5 m.fl.        

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen avser byggnation av bostadshus på den obebyggda ytan öster om 
Knalletorget. Planen ger två alternativ för byggnation: antingen en byggnad 
med maximalt fem våningar eller ett höghus med 19-24 våningar. Ett mer än 70 
meter högt höghus på tomten skulle innebära ett kraftigt avsteg från 
rutnätsstadens hittills rådande byggnadstradition och skala, något som ur 
kulturmiljösynpunkt svårligen kan accepteras. Därför föreslås att endast 
förslaget om fem våningars höjd tillstyrks, vilket skulle ge en byggnad som i sin 
skala bättre harmoniserar med stadsdelens övriga bebyggelse och 
kulturhistoriska uttryck. Den viktiga målsättningen att skapa ”liv” och flöden av 
människor på Knalletorget kan uppnås även med ett normalhögt hus.       

         

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning och Plankarta, BN 2017-1955                
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§ 85 Dnr KUN 2020-00074 3.1.1.2 

Samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med 
flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, 
Borås Stad.    

Sammanfattning av ärendet 

Med detaljplanen möjliggörs bygge av kontor, polishus, häkte och liknande 
funktioner på området mellan Riksväg 40 och Gina Tricots huvudkontor, som 
idag fungerar som parkering och uppställningsplats för bussar. Planen avser 
också byggnation av en mottagningsstation i Brodalsmotet.  

 

Planen innebär en påtaglig förtätning av det idag obebyggda området, vilket är i 
linje med Borås Stads översiktsplan. Att området inte bebyggs med bostäder är i 
enlighet med planprogrammet för Centrum, Brodal, där bebyggelse av bostäder 
har bedömts som olämpligt i området. 

 

Kvarteret var under 1900-talets första hälft bebyggt med bostäder, men 
totalsanerades under 1900-talets andra hälft. Där har senare bland annat funnits 
en bussverkstad. Genom kvarteret gick även den gamla Kindsbanan. Den sista 
äldre byggnaden revs 2018. Det finns därmed nu möjlighet att ta ett 
helhetsgrepp om området och skapa en ny, sammanhållen bebyggelsestruktur.  

 

Den täta och höga bebyggelsen kommer att ge platsen viss karaktär av ”entré” 
till staden, både från Resecentrum och för bilresande på motorleden. Det är 
därför positivt att detaljplanen tydligt framhåller vikten av bebyggelsens 
arkitektoniska gestaltning, bland annat gällande tidsenlighet, innovativa 
lösningar i material m.m. och miljömässig hållbarhet. Bebyggelsen ska också 
harmonisera med den karaktäristiska grannbyggnaden där Gina Tricot och 
Länsförsäkringar huserar.  

 

Fasaderna mot Riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan 
uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå. 
Att förekomst av konstnärlig smyckning av fasaderna bestäms i detaljplanen är 
positivt; det kommer höja upplevelsen av bebyggelsen, även för betraktare på 
avstånd. Borås är en konst- och skulpturstad och det är viktigt att den 
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konstnärliga gestaltningen av fasaden har verkshöjd. Det är kulturnämndens 
uppfattning att den konstnärliga gestaltningen av fasaden ska planeras i samråd 
med Borås Konstmuseum som har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i 
det offentliga rummet.  

 

Längst i sydväst planeras ett högt kontorshus, som tillåts bli ca 30 meter högre 
än de andra byggnaderna. Byggnaden kommer därmed avsevärt skilja sig från 
den övriga nya bebyggelsen. Ett högt solitärt hus kan riskera ge denna viktiga 
entré-vy för staden ett splittrat uttryck. Byggnadshöjden kan ändå betraktas som 
acceptabel, i och med att bygget sker i ett helt nytt kvarter som i övrigt kommer 
kännetecknas av moderna uttrycksfulla byggnader, samt av behovet av centralt 
belägna kontorsytor. Det är dock av vikt att höghusets utformning mycket noga 
planeras i relation till de övriga nya byggnaderna och den befintliga 
vägomgivningen, och att man vinnlägger sig om den arkitektoniska kvaliteten 
och gestaltningen.  

 

För mottagningsstationen i Brodalsmotets avfartsrondell anges att byggnaden 
ska vara välgestaltad och utformas med uttrycksfull arkitektur, vilket är positivt 
för en annars anonym bebyggelsetyp. 

               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2015-399                 
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§ 86 Dnr KUN 2020-00024 1.1.3.0 

Uppdrag att Kulturhuset ska nå fram till fler 
kommuninvånare - grafisk profil 

Kulturnämndens beslut 

Att avsluta ärendet om grafisk profil för Kulturhuset.        

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet 2017-03-30 beslutade Kulturnämnden att återremittera den 
grafiska profil som föreslagits för Kulturhuset för att undersöka dess 
genomslags- och associationskraft i syfte att åstadkomma en tydlig profil och 
avsändare, t ex i en medborgardialog. 
Uppdraget att Kulturhuset ska nå fler besökare blev därefter omhändertaget i 
den verksamhetsidé för Kulturhuset som kulturnämnden beslutade om 2017-
12-18 och som trädde i kraft 2018-09-01. Detta beslut omfattar även arbetet 
med marknadsföring av Kulturhuset. Sedan 2019-01-01 finns en ny verksamhet 
inom Kulturförvaltningen, Publika möten, som har som särskilt uppdrag att 
arbeta utifrån ett besökarperspektiv och utveckla relationen med publiken och 
besökarna. Varje verksamhet i Kulturhuset arbetar därutöver med sin egen 
marknadsföring. 
Med hänvisning till ovanstående är inte längre den föreslagna grafiska profilen 
för Kulturhuset aktuell. Ärendet bör därför avslutas.               
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§ 87 Dnr KUN 2020-00079 3.1.1.2 

Samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 
m fl. Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl.         

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus och park, på 
vad som idag är industrimark i södra Sjöbo mellan Klintegatan och 
Johannelundsgatan. 

Planområdet gränsar till ett bostadsområde med enhetlig bebyggelsemiljö från 
mitten av 1900-talet, med högt kulturhistoriskt värde. I detaljplanen tas hänsyn 
till denna kulturmiljö, genom att låta närliggande planerade hus samspela i bl.a. 
våningshöjd och takutformning (sadeltak). Den nya bebyggelsen i området ska 
uttryckligen utföras med hög arkitektonisk kvalitet.  

Planen förutsätter rivning av den befintliga småskaliga verkstads-och 
industribebyggelsen i kvarteret, något som i kulturmiljöhänseende här bedöms 
som acceptabelt. 

Planen innebär en förtätning av området och kommer ge 250 nya lägenheter. 
Planområdet ingår i det s.k. urbana stråket Knalleland–Sjöbo, som upptas i 
Borås Stads Översiktsplan, vilket den föreslagna detaljplanen är i 
överensstämmelse med. 

     

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2016-1151                 
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Sommarhälsning 

Ordförande Sara Andersson (S) önskar nämndens ledamöter och ersättare samt 
förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar. Falco Güldenpfennig (KD) 
instämmer i sommarhälsningen och önskar ordföranden en trevlig sommar.  

Kulturchef Eva-Lotta Franzén önskar nämndens ledamöter och ersättare en 
härlig sommar och tackar för ett gott samarbete. 
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	§ 71   
	Upprop och val av protokollsjusterare  
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Lars Gustaf Andersson (L). Justeringen sker i Klusterhuset, Sturegatan 28, den 8 juni och den 11 juni 2020.      
	      
	     
	 
	 
	 
	 
	§ 72   
	Godkännande av föredragningslista  
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att godkänna att ärendet Samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl. Borås Stad, förtecknas på dagordningen.  
	      
	     
	 
	 
	 
	 
	§ 73   
	Budgetworkshop 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.    
	Sammanfattning av ärendet 
	Eva-Lotta Franzén förvaltningschef, samt verksamhetscheferna informerar om sina respektive verksamheter inför budgetarbetet 2021.  
	Nämnden genomför sedan en workshop i sina respektive partikonstellationer.  
	     
	   
	 
	 
	 
	 
	§ 74   
	Informationsärenden  
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      
	Sammanfattning av ärendet 
	Frida Uneback Malm  
	En presentation ges av hur arbetet med genomlysningen av Kulturskolan fortlöper. Kulturskolan har hittat ett annat sätt att erbjuda kultur med anledning av det rådande läget, ”Sommarkassen” som innehåller åldersanpassat pedagogiskt material och annat för att kunna lösa uppgifter och övningar i skapande.  
	 
	Eva Eriksdotter  
	Konstmuseet har till stor del ställt om till digital verksamhet med anledning av pågående pandemi.  
	 
	Olof Berge Kleber  
	Biblioteken i Borås har ställt om till mer uppsökande och digital verksamhet. Trots pandemin har bokbussen rullat som vanligt till skolor och förskolor, detta efter uttryckliga önskemål från berörda förvaltningar. Anpassningar har skett genom att enbart ett fåtal barn åt gången har fått gå in i bussen. Förhoppningen är att till hösten kunna återgå till normala öppettider. Vidare berättar Olof Berge Kleber om de statliga medel som tilldelats Biblioteken i Borås. 
	 
	Lena Hermanson  
	Presentation av projekt ”Stadsrummet”, ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tanken är att skapa ett levande utrymme i Kulturhusets nedre foajé. Arbetet är tänkt att påbörjas i höst och stå klart 2021. Vidare informeras om att bio Röda kvarn har tappat en stor del av sin publik och intäkter. Tisdagar på Kulturhuset ställde om tidigt i våras och sänder digitalt via kulturens Youtube kanal.  
	 
	Marie Nyman  
	Teatern arbetar med att ställa om verksamheten inför hösten. Inom kort kommer även en ny hemsida och podd ”Spelar roll” att lanseras.  
	 
	Ulrika Kullenberg  
	Textilmuseet Verksamheten har gått över till sommartider, vilket innebär att det är öppet lite 
	mer än tidigare. Besökarna är dock fortsatt få. Borås Tidning har filmat Versace-visning för prenumeranter. Under våren har ett projekt startat som riktar sig till de yngsta museibesökarna. Det är ett samarbete mellan Textilmuseet, Förskoleförvaltningen och Högskolan. Syftar till att skapa en Kreativ återvinningscentral för de yngsta. En grupp med museipedagog, verksamhetsutvecklare, förskolepedagoger och ateljéristor träffas varje vecka för att utveckla metoder och en fysisk plats för projektet.  
	  Borås museum 
	Öppningsveckan har gått fint. Uppskattad utställning och folk håller avstånd. Många barnfamiljer på plats som vill vara ute och leka i parken. Allsångskvällarna ersätts med inspelade konserter som läggs ut via föreningen. En kort midsommarhälsnings-film från museet och Westergyllen läggs ut via museets kanaler strax före midsommar. Årets renoveringsprojekt av husen är i princip klara. Teaterteknikerna fortsätter dock med att renovera fönster på Gäsenestugan.  De plockar då bort de plexiglas som suttit på hu
	 
	Eva-Lotta Franzén 
	Coronapandemin har påverkat Kulturförvaltningens arbete hela våren. Verksamheten har ställts om i vissa delar till digitaliserad och uppsökande verksamhet. Förvaltningsledningen har träffats regelbundet för att ta ställning till olika frågor. En del av personalen har kunnat arbeta hemifrån och sedan ett antal veckor har det noterats mycket få som är sjuka, vilket är glädjande. Idag har det gått ut en enkät till samtliga medarbetare där de under veckan ska svara på frågor om hur pandemin har påverkat deras a
	 
	          
	 
	 
	 
	 
	§ 75 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 2020-06-08.     
	     
	 
	 
	 
	 
	§ 76 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 
	Budgetuppföljning till och med maj 2020 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med maj 2020.        
	Sammanfattning av ärendet 
	Prognos för helåret  
	Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 
	Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 
	Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser: 
	För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma till rätta med avvikelsen framöver. 
	  
	Ej coronaavvikelser 
	Kulturadministration 
	-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av stök och oro. Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 
	Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 
	Konstmuseet 
	-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på Konstmuseet. 
	Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 
	Kulturskolan 
	-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst på utebliven kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Dessa är genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 
	Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. 
	Buffert 
	+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 
	 
	Coronaavvikelser 
	Biblioteken i Borås 
	-200 tkr, Konferensen Bibliotopia får inget bidrag från regionen samt minskade intäkter från förseningsavgifter. 
	De kulturhistoriska museerna 
	-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 
	Teatern 
	+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 
	Kulturskolan 
	-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade marknadsföringskostnader och inköp av teknisk utrustning till bland annat distansundervisning. Kulturförvaltningens prognos för helåret är -200 tkr. Främsta anledningen till underskottet är Kulturskolan, som under året kommer arbeta för att minimera underskottet och anpassa verksamheten till budgetutrymmet.        
	Beslutsunderlag 
	1. Budgetuppföljning till och med maj 2020.                  
	      
	 
	 
	 
	 
	§ 77 Dnr KUN 2019-00149 3.6.1.3 
	Borås Stads kulturstipendium 2020 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att 2020 års kulturstipendium tilldelas Frida Braide med 15 000 kronor. Utdelning av stipendiet sker i anslutning till nämndens möte i augusti.      
	Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
	Sammanfattning av ärendet 
	10 ansökningar hade vid ansökningstidens utgång 24 februari inkommit till 2020 års kulturstipendium. 
	Motivering till årets kulturstipendium:  
	Frida Braide tilldelas Borås stads kulturstipendium 2020 som ett stöd för vidareutbildning i fotografi. Frida Braide studerar vid Konsthögskolan Valand där hon har ett år kvar till kandidatexamen i fotografi. Därefter siktar hon på att studera vid den anrika skolan Parsons School of Design i New York.  
	      
	 
	 
	 
	 
	§ 78 Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 
	Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärdsplan för LUPP 2017 och att översända redovisningen till Kommunstyrelsen.      
	Sammanfattning av ärendet 
	Sedan LUPP 2017 ansvarar Borås Stads nämnder själva för att upprätta och återrapportera åtgärdsplan för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken – LUPP. Kulturnämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med de områden som lyfts i LUPP. Svårigheter i relation till åtgärdsplanen för LUPP har varit att få en övergripande bild av de arbetsmetoder verksamheterna använder sig av i dessa frågor, samt hur arbetet korrelerar till resultaten i LUPP.              
	Beslutsunderlag 
	1. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år                  
	 
	 
	 
	 
	§ 79 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 
	Musikutredning 2019 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden godkänner Musikutredning 2019 och beslutar att sända utredningen för kännedom till Kommunstyrelsen. 
	Kulturnämnden uppdrar till Kulturförvaltningen att utforma ett förslag på en utvecklingsplan för populärmusikområdet i Borås för perioden 2021-2024. Detta uppdrag innefattar även att undersöka möjligheterna att utveckla en musikscen/mötesplats i samverkan med aktörer i det lokala musiklivet. Detta kan lämpligen göras i dialog med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, och med berörda förvaltningar i Borås Stad.  Uppdraget återrapporteras vid Kulturnämndens sammanträde i oktober 2020. 
	Fortsatt uppdras åt Kulturförvaltningen att under år 2020 utveckla en dialog mellan ideella, kommersiella och offentliga aktörer inom musiklivet genom dialogformen Musikforum, i samverkan med berörda förvaltningar.         
	Sammanfattning av ärendet 
	Under 2019 har Kulturförvaltningen på uppdrag av Kulturnämnden genomfört en musikutredning för populärmusikområdet i Borås. Utredningen omfattar en genomlysning av stadens resurser i form av scener, verksamheter och arrangörer, samt visioner och utvecklingsområden för det lokala musiklivet.  
	Musik har en central plats för utvecklingen av identitet för både individer och städer. Både möjligheterna för invånarna att uttrycka sig genom musik och att uppleva konserter är signifikant. Åldersspannet på den grupp som konsumerar det som brukar omfattas av begreppet populärmusik omfattar snart alla åldrar – och därmed flera generationer med olika behov.  
	Borås har en god grund för den som vill börja spela musik eller arrangera i mindre skala eller ideellt. Här finns en väl utbyggd kulturskola som finns tillgänglig i hela kommunen, flera studieförbund med verksamhet för olika musikstilar och en mängd mindre scener i olika regi att arrangera på. Det finns två olika ungdomsverksamheter som erbjuder olika former av mötesplatser och resurser för unga musikintresserade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. Men för stadens arrangörer och band är det idag svårare
	De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för musikområdet och för ungas egen kulturproduktion. Socioekonomiska skillnader, processer av digitalisering och individualisering - gör att ungdomars musikskapande, 
	mötesformer och ambitioner har förändrats. Idag ser förutsättningarna och formerna för att skapa, arrangera och mötas kring musiken på många vis annorlunda ut än under 80-90-talen då de offentliga strukturerna byggdes upp.   
	Livescenen för popmusik i Borås har också påverkats av de förändrade förutsättningarna. Idag är det svårt att få ekonomin att gå ihop för den som vill arrangera livemusik, vilket har påverkat Borås utbud både inom näringslivet och av fria arrangörer. Borås har idag färre klubbar med förutsättningar att presentera livemusik, och det är svårare för fria arrangörer att hitta passande lokaler och att skapa ekonomiska förutsättningar för att arrangera. Liksom i många andra städer behöver livemusiken nu stöd för 
	Borås har en stabil grund att utgå ifrån, men det behövs mer kunskap och riktade insatser för att på ett adekvat sätt stötta och utveckla de spirande talanger och initiativ som uppstår här. Rapporten ger ett antal förslag på hur utvecklingen av Borås musikliv kan främjas, och dessa förslag är tänkta som ett diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka utvecklingen i Borås föreslås bland annat att en dialog utvecklas mellan Kulturnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden och studieförbunden för
	Beslutsunderlag 
	1. Rapport: Musikutredning 2019                  
	 
	 
	 
	 
	§ 80 Dnr KUN 2019-00107 3.6.8.3 
	Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen att ge AB Bostäder i uppdrag att genomföra byggnationen av Sjöbohuset, under förutsättning att full hyreskompensation ges till verksamheterna.          
	Sammanfattning av ärendet 
	Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam kraftsamling på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. Kraftsamling Sjöbo är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  
	 
	Som ett led i att uppnå visionen behöver samhällsinvesteringar göras som kan bidra till att öka den sociala inkluderingen och minska den sociala och kulturella segregationen. Aktiviteter som tillför mer liv och rörelse på Sjöbo behöver utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet Sjöbohuset, som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska och sociala aktiviteter föreslås.  Sjöbo Torg håller 
	 
	Kulturförvaltningen har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare biograflokalen som nav.  
	 
	Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan tillsammans bedriva samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer. Förändringen innebär ombyggnad av befintliga lokaler såsom Öppen ungdomsverksamhet, Bibliotek och Medborgarlabb, samt renovering av 
	biografen. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb och dess verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en föreningsallians samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Samtidigt är dagens lokaler för verksamheterna i stort behov av renovering. 
	     
	Beslutsunderlag 
	 1. Bifogade ritningar från Krook och Tjäder, 2020-04-15.                                
	     
	 
	 
	 
	 
	§ 81 Dnr KUN 2019-00126 3.6.1.25 
	Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.     
	Protokollsanteckning 
	Moderaterna och Kristdemokraterna genom Falco Güldenpfennig (KD), deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1. 
	Sverigedemokraterna genom Valter Kotsalainen (SD), deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 2.   
	Sammanfattning av ärendet 
	Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kult
	Beslutsunderlag 
	1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                  
	 
	 
	 
	§ 82 Dnr KUN 2020-00016 3.6.5.1 
	Initiativärende M-KD Inventera stadens konstförråd  
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden beslutar att godkänna delrapporten över inventeringsläget av stadens konst och att ärendet återkommer till Kulturnämnden då en samlad rapport är färdigställd i oktober 2020.         
	Sammanfattning av ärendet 
	Moderaterna och Kristdemokraterna i Kulturnämnden skrev 2020-01-28 ett initiativärende till Kulturnämnden med förslag om att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att återuppta arbetet med att inventera vilken konst som finns i kommunens konstförråd och återrapportera detta till nämnden. Kulturnämnden beslutade att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för handläggning och att ärendet snarast skulle tas upp för beslut i Kulturnämnden.  Arbetet pågår med inventering och uppordning av museets konstsamling
	 Våren 2019 påbörjades en inventering av Konstmuseets deponerade konst inom Borås Stad. Totalt rör det sig om ett 30-tal verksamheter varav det i nuläget återstår tio stycken att inventera.   En samlad rapport över inventeringen av konstsamlingen presenteras i oktober 2020.               
	Beslutsunderlag 
	1. Initiativärende: Boråsarna har rätt att få veta vilken konst de äger              
	 
	 
	 
	 
	§ 83 Dnr KUN 2020-00066 3.1.1.2 
	Samråd för detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad    
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera.       
	Falco Güldenpfennig (KD) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet av ärendet på grund av jäv.     
	Sammanfattning av ärendet 
	Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och flerfamiljshus upp till tre våningar. Stora delar av planområdet utgörs idag av hygge eller ungskog. 
	Inom planområdet finns flera fornlämningar. Av denna anledning har arkeologisk förundersökning utförts av Västarvet som en del i planarbetet, där man upptäckt bl.a. röjningsrösen, boplatslämningar och en stensättning. Ytterligare arkeologiska utredningar kommer att genomföras innan området kan exploateras. Dessa kommer att genomföras efter föreliggande detaljplanesamråd, och kan således komma ha inverkan på det fortsatta planarbetet, exempelvis vad gäller fornlämningarnas exakta avgränsningar.  
	Den centralt belägna stensättningen samt boplatslämningarna kommer att bevaras och få en framträdande plats mitt i planområdet, vilket är positivt då många boende i området kommer kunna ta del av det lokala kulturarvet.               
	Beslutsunderlag 
	1. Planbeskrivning BN 2012-366 
	2. Arkeologisk utredning, Västarvet kulturmiljö          
	 
	 
	 
	 
	§ 84 Dnr KUN 2020-00073 3.1.1.2 
	Samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden avstyrker detaljplanen för Centrum, Morfeus 5 m.fl.        
	Sammanfattning av ärendet 
	Detaljplanen avser byggnation av bostadshus på den obebyggda ytan öster om Knalletorget. Planen ger två alternativ för byggnation: antingen en byggnad med maximalt fem våningar eller ett höghus med 19-24 våningar. Ett mer än 70 meter högt höghus på tomten skulle innebära ett kraftigt avsteg från rutnätsstadens hittills rådande byggnadstradition och skala, något som ur kulturmiljösynpunkt svårligen kan accepteras. Därför föreslås att endast förslaget om fem våningars höjd tillstyrks, vilket skulle ge en bygg
	         
	Beslutsunderlag 
	1. Planbeskrivning och Plankarta, BN 2017-1955                
	 
	 
	 
	 
	§ 85 Dnr KUN 2020-00074 3.1.1.2 
	Samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad.    
	Sammanfattning av ärendet 
	Med detaljplanen möjliggörs bygge av kontor, polishus, häkte och liknande funktioner på området mellan Riksväg 40 och Gina Tricots huvudkontor, som idag fungerar som parkering och uppställningsplats för bussar. Planen avser också byggnation av en mottagningsstation i Brodalsmotet.  
	 
	Planen innebär en påtaglig förtätning av det idag obebyggda området, vilket är i linje med Borås Stads översiktsplan. Att området inte bebyggs med bostäder är i enlighet med planprogrammet för Centrum, Brodal, där bebyggelse av bostäder har bedömts som olämpligt i området. 
	 
	Kvarteret var under 1900-talets första hälft bebyggt med bostäder, men totalsanerades under 1900-talets andra hälft. Där har senare bland annat funnits en bussverkstad. Genom kvarteret gick även den gamla Kindsbanan. Den sista äldre byggnaden revs 2018. Det finns därmed nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp om området och skapa en ny, sammanhållen bebyggelsestruktur.  
	 
	Den täta och höga bebyggelsen kommer att ge platsen viss karaktär av ”entré” till staden, både från Resecentrum och för bilresande på motorleden. Det är därför positivt att detaljplanen tydligt framhåller vikten av bebyggelsens arkitektoniska gestaltning, bland annat gällande tidsenlighet, innovativa lösningar i material m.m. och miljömässig hållbarhet. Bebyggelsen ska också harmonisera med den karaktäristiska grannbyggnaden där Gina Tricot och Länsförsäkringar huserar.  
	 
	Fasaderna mot Riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå. Att förekomst av konstnärlig smyckning av fasaderna bestäms i detaljplanen är positivt; det kommer höja upplevelsen av bebyggelsen, även för betraktare på avstånd. Borås är en konst- och skulpturstad och det är viktigt att den 
	konstnärliga gestaltningen av fasaden har verkshöjd. Det är kulturnämndens uppfattning att den konstnärliga gestaltningen av fasaden ska planeras i samråd med Borås Konstmuseum som har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i det offentliga rummet.  
	 
	Längst i sydväst planeras ett högt kontorshus, som tillåts bli ca 30 meter högre än de andra byggnaderna. Byggnaden kommer därmed avsevärt skilja sig från den övriga nya bebyggelsen. Ett högt solitärt hus kan riskera ge denna viktiga entré-vy för staden ett splittrat uttryck. Byggnadshöjden kan ändå betraktas som acceptabel, i och med att bygget sker i ett helt nytt kvarter som i övrigt kommer kännetecknas av moderna uttrycksfulla byggnader, samt av behovet av centralt belägna kontorsytor. Det är dock av vi
	 
	För mottagningsstationen i Brodalsmotets avfartsrondell anges att byggnaden ska vara välgestaltad och utformas med uttrycksfull arkitektur, vilket är positivt för en annars anonym bebyggelsetyp. 
	               
	Beslutsunderlag 
	1. Planbeskrivning, BN 2015-399                 
	 
	 
	 
	 
	§ 86 Dnr KUN 2020-00024 1.1.3.0 
	Uppdrag att Kulturhuset ska nå fram till fler kommuninvånare - grafisk profil 
	Kulturnämndens beslut 
	Att avsluta ärendet om grafisk profil för Kulturhuset.        
	Sammanfattning av ärendet 
	Vid sammanträdet 2017-03-30 beslutade Kulturnämnden att återremittera den grafiska profil som föreslagits för Kulturhuset för att undersöka dess genomslags- och associationskraft i syfte att åstadkomma en tydlig profil och avsändare, t ex i en medborgardialog. Uppdraget att Kulturhuset ska nå fler besökare blev därefter omhändertaget i den verksamhetsidé för Kulturhuset som kulturnämnden beslutade om 2017-12-18 och som trädde i kraft 2018-09-01. Detta beslut omfattar även arbetet med marknadsföring av Kultu
	      
	 
	 
	 
	 
	§ 87 Dnr KUN 2020-00079 3.1.1.2 
	Samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad 
	Kulturnämndens beslut 
	Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl.         
	Sammanfattning av ärendet 
	Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus och park, på vad som idag är industrimark i södra Sjöbo mellan Klintegatan och Johannelundsgatan. 
	Planområdet gränsar till ett bostadsområde med enhetlig bebyggelsemiljö från mitten av 1900-talet, med högt kulturhistoriskt värde. I detaljplanen tas hänsyn till denna kulturmiljö, genom att låta närliggande planerade hus samspela i bl.a. våningshöjd och takutformning (sadeltak). Den nya bebyggelsen i området ska uttryckligen utföras med hög arkitektonisk kvalitet.  
	Planen förutsätter rivning av den befintliga småskaliga verkstads-och industribebyggelsen i kvarteret, något som i kulturmiljöhänseende här bedöms som acceptabelt. 
	Planen innebär en förtätning av området och kommer ge 250 nya lägenheter. Planområdet ingår i det s.k. urbana stråket Knalleland–Sjöbo, som upptas i Borås Stads Översiktsplan, vilket den föreslagna detaljplanen är i överensstämmelse med. 
	     
	Beslutsunderlag 
	1. Planbeskrivning, BN 2016-1151                 
	 
	      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sommarhälsning 
	Ordförande Sara Andersson (S) önskar nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar. Falco Güldenpfennig (KD) instämmer i sommarhälsningen och önskar ordföranden en trevlig sommar.  
	Kulturchef Eva-Lotta Franzén önskar nämndens ledamöter och ersättare en härlig sommar och tackar för ett gott samarbete. 
	 
	 





