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Kulturnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Digitalt möte via Microsoft Teams och Kulturhuset, Röda Rummet,  
måndagen den 18 maj 2020 kl 17:00- 20:30, Ajournering: 19:10-19:40, 20:00-20:20 

Beslutande Ledamöter 

Sara Andersson (S), Ordförande, närvarande i Röda rummet 
Falco Güldenpfennig (KD), 1:e vice ordförande, närvarande i Röda rummet 
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 
Maria Lindgren (SD), närvarande via Teams 

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 
Marie Nyman, teaterchef, närvarande i Röda rummet, §§ 59-63 
Ulrika Kullenberg, museichef, närvarande via Teams 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef, närvarande via Teams  
Eva Eriksdotter, museichef, närvarande via Teams 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten, närvarande via Teams 
Cecilia Strömberg, ekonomichef, närvarande via Teams 
Emma Gerdin, kultursekreterare, närvarande via Teams 
Rune Hagen, IT-ansvarig, närvarande i Röda rummet 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare, närvarande i Röda rummet 
Catharina Sparre, kommunikationsstrateg, närvarande via Teams 
Jacob Ingvarsson, praktikant, närvarande i Röda rummet 
Tobias Walka, ljudtekniker, Stadsteatern, närvarande i Röda rummet 
 

Justeringens plats och tid Röda Rummet, Kulturhuset, den 25 maj 2020 kl. 14:00 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 maj 2020. 
 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

Paragrafer §§ 59-70 
 Sara Andersson (S)  
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 Förvaltning- 
                      chef  

  

 Eva-Lotta Franzén  

 Justerare 
  

 Falco Güldenpfennig (KD)  
 

 Sekreterare 
 

 Johanna Jönsson 
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Ärendelista 

§ 59 Upprop och val av protokollsjusterare 4 
§ 60 Godkännande av föredragningslista 5 
§ 61 Informationsärenden 6 
§ 62 Dnr KUN 2019-00173 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser 2020 ................................................ 7 

§ 63 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 
Budgetuppföljning 2020, Tertial 1 ....................................................... 8 

§ 64 Dnr KUN 2020-00068 1.2.4.25 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
april 2020 ......................................................................................... 10 

§ 65 Dnr KUN 2020-00051 3.6.1.3 
Ansökan om integrationsfrämjande aktiviteter, Sensus - Träna 
svenska med sång ........................................................................... 11 

§ 66 Dnr KUN 2019-00141 3.6.1.3 
Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2020 ........................... 12 

§ 67 Dnr KUN 2020-00057 1.1.3.25 
Initiativärende från M och KD - Undersök covid-19s påverkan på 
aktörer i Borås kultursfär .................................................................. 14 

§ 68 Dnr KUN 2020-00048 3.1.1.2 
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:119, Borås Stad ..................... 15 

§ 69 Dnr KUN 2020-00049 3.1.1.2 
Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44, Borås Stad ............................. 16 

§ 70 Dnr KUN 2019-00075 3.1.1.2 
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 med flera 
Borås Stad ....................................................................................... 17 
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§ 59   

Upprop och val av protokollsjusterare  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Falco Güldenpfennig (KD). Justeringen sker i Röda Rummet, Kulturhuset, den 
25 maj 2020.      
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§ 60   

Godkännande av föredragningslista  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista.  
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§ 61   

Informationsärenden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 

Lägesrapport för Kulturförvaltningen med anledning av coronapandemin: 
 
Eva-Lotta Franzén samt cheferna för verksamheterna i Kulturförvaltningen 
redogjorde för personalläget samt hur verksamheten påverkats av den pågående 
pandemin. Personalläget är under kontroll. Verksamheterna har delvis ställt om 
och har infört begränsade öppettider och har mer uppsökande samt digital 
verksamhet. Biblioteken och särskilt museerna har kännbara besökstapp. 
Stadsteatern har stängt och planerar för viss verksamhet till hösten. 
 
Emma Gerdien, kultursekreterare unga, informerar om Musikutredningen och 
Villa Solbacken. 
 
Catharina Sparre, kommunikationsstrateg, informerar om Kulturprogrammet 
2020-2023. 
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§ 62 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 2020-05-18.     
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§ 63 Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2020, Tertial 1 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen Tertialrapport I 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognosavvikelser: 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 500 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 

-1 100 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. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport I 2020 Kulturnämnden 

Bilaga 1 till Tertialrapport I 2020 Kulturnämnden, Gemensamma 
kulturarrangemang barn och unga                 
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§ 64 Dnr KUN 2020-00068 1.2.4.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget april 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 
i budget Tertial 1 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen för 
kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Kulturnämnden har vid 
tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget. Dessa uppdrag bedöms som delvis genomförda och informerade om i 
nämnden. 

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.                      

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens 
rapport.                
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§ 65 Dnr KUN 2020-00051 3.6.1.3 

Ansökan om integrationsfrämjande aktiviteter, Sensus - 
Träna svenska med sång 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus (och Bilda) 163 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås. Delar av bidraget 
kan om omständigheterna kräver det även användas till verksamhet i digital 
form, med anledning av covid-19.     

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbunden Sensus och Bilda samverkar kring en satsning med språk och 
sång som pedagogiskt verktyg för att stärka språkkunskaperna i svenska för 
deltagarna.  

Som projektledare har de valt Charlotte Brorsson Trell, som redan tidigare med 
stor kompetens genomfört ideella projekt med fokus på sång och integration. 
Samverkande parter i projektet är utöver studieförbunden även 
Arbetslivsförvaltningen, mötesplatserna, Borås Folkhögskola och Borås TME. 
Projektet samverkar även med det nationella projektet Svenska med Sång som 
drivs av Bilda och Equmeniakyrkan.  

Med bakgrund av detta och en väl avvägd planering bedöms projektet ha goda 
möjligheter att utveckla metoder och nätverk som stärker integrationen i Borås. 
Särskilt väl bedöms upplägget att utbilda fler sångledare och att stärka dem med 
handledning och stöd.  

Studieförbundet Sensus (och Bilda) uppdras att redovisa projektets metod, 
resultat och hur arbetet har främjat ökad integration i Borås efter avslutat 
projekt. Beviljat bidrag utbetalas omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt 
bidrag yrkar återbetalning av bidraget.                     

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande aktivieter, Sensus (och Bilda)              
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§ 66 Dnr KUN 2019-00141 3.6.1.3 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2020 – 
Begäran om omprövning av beslut 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden vidhåller sitt tidigare beslut att inte bevilja Ljushults 
Hembygdsförening Årsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen uppmanas 
att i stället söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina publika arrangemang, 
och att ansöka om Årsbidrag för verksamhetsåret 2021.         

Sammanfattning av ärendet 

Ljushults Hembygdsförening begär omprövning av Kulturnämndens beslut den 
28 januari 2020 att inte bevilja föreningen Årsbidrag för verksamhetsåret 2020. 
Av beslutet framgår att föreningen inte beviljades ansökt bidrag på grund av att 
föreningen inte bedömdes uppfylla Kulturnämndens grundläggande krav för 
föreningar.  

Kulturnämnden delar årligen ut kulturbidrag i olika former till kulturföreningar 
i Borås Stad. För verksamheter som bedöms vara av särskild vikt för kulturlivet 
i Borås fördelas årligen ett så kallat Årsbidrag – ett verksamhetsbidrag som ges 
till de föreningar som har en varaktig kulturverksamhet som bedöms vara viktig 
för det totala kulturutbudet i Borås.  

Kulturnämndens regler för fördelning av bidrag till kulturverksamhet, däribland 
Årsbidrag, fastställdes av Kommunfullmäktige den 28 januari 2016. Av reglerna 
framgår följande grundläggande krav som en förening ska uppfylla för att 
kunna beviljas kulturbidrag:  

• vara registrerad i Borås Stad 

• bedriva ideell kulturverksamhet 

• vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för 
alla 

• låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 

• ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst 
ordförande, kassör och sekreterare 

• hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt 
revisionsberättelse godkänns 

• ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 

• verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga.  
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Ett av de grundläggande kraven för att kunna beviljas bidrag är således att 
föreningen har en ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och 
sekreterare. Ljushults HBF har i ansökan om Årsbidrag inte lämnat några 
uppgifter om styrelsen eller dess ordförande, kassör eller sekreterare. I samband 
med ansökan bifogades dock en verksamhetsberättelse med namnet på samtliga 
styrelseledamöter och med uppgift att föreningens ordförandepost varit vakant 
sedan år 2017.  

Föreningen har i samband med begäran om omprövning angett att föreningen 
har en ordförande sedan mars 2019. Det framgår dock fortfarande inte några 
uppgifter om huruvida föreningen har någon utsedd sekreterare eller kassör.  

Ett annat av de grundläggande kraven för att kunna beviljas bidrag är att 
föreningen håller årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt 
revisionsberättelse godkänns. Ljushults HBF har i ansökan angett att 
föreningen inte antar någon budget utan i stället tar löpande ekonomiska beslut 
på styrelsemötena. Efter ansökan har föreningen informerats om kravet på att 
inkomma med budget och getts möjlighet att komplettera sin ansökan. 
Föreningen har då upprepat att någon budget inte finns och i stället ifrågasatt 
behovet därav.  

Det åligger den förening som ansöker om Årsbidrag att beskriva sin verksamhet 
och inkomma med de underlag som krävs för att bedöma verksamheten i 
relation till de regler för bidrag till kulturverksamhet som fastslagits av 
kommunfullmäktige. Ljushults HBF har inte inkommit med underlag som visar 
att de uppfyller de grundläggande krav som ställs på en förening för att kunna 
beviljas kulturbidrag.  

Kulturnämnden vidhåller sitt beslut att inte bevilja Ljushults Hembygdsförening 
Årsbidrag för 2020, men välkomnar föreningen att söka Projekt-
/arrangemangsbidrag för sina publika arrangemang. Föreningen är också 
välkommen att återigen ansöka om Årsbidrag för verksamhetsåret 2021. 
Ansökningsförfarande samt vilka handlingar som begärs in till ansökan finns i 
god tid på boras.se. Kulturnämnden har sedan tidigare beslutat att 
tillgängliggöra både ansökningsförfarandet och bidragsreglerna så att det blir 
tydligt vilka handlingar och vilken information som Kulturnämnden begär in 
vid ansökan om Årsbidrag. En översyn ska genomföras i god tid inför nästa 
ansökningsperiod. Sista ansökningsdag för Årsbidrag är 30 november 2020 och 
ansökningen beräknas vara öppen minst en månad i förväg.             

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Årsbidrag från Ljushults HBF för verksamhetsåret 2020 

2. Begäran om omprövning av Kulturnämndens beslut från Ljushults HBF                  
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§ 67 Dnr KUN 2020-00057 1.1.3.25 

Initiativärende från M och KD - Undersök covid-19s 
påverkan på aktörer i Borås kultursfär 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens förslag på åtgärder för att 
undersöka covid-19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär och återupptar 
ärendet för redovisning vid Kulturnämndens sammanträde i augusti.      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har framfört initiativet Undersök covid-
19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär. Förslaget innebär att inhämta 
information från olika aktörer om hur deras verksamheter påverkas av 
Coronapandemin. 
 
Kulturförvaltningen har tagit fram en enkät som ska sändas till studieförbunden 
(utom SISU), kulturföreningar med Årsbidrag samt ett urval av fria och privata 
kulturaktörer i kommunen. Enkäten bygger till stor del på den enkät som 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sänt ut till föreningar som erhåller bidrag 
från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, men har anpassats för kultursfären.  
 
Enkäten sänds ut vid två tillfällen under 2020, en gång på våren och en gång på 
hösten. Återrapportering till Kulturnämnden om enkätens resultat sker då först 
vid augustisammanträdet och sedan (efter nytt beslut vid detta sammanträde) 
igen i samband med årsskiftet 2021.  
 
Enkätsvaren kommer att samlas in genom Borås Stads digitala enkätverktyg 
esMaker, och kommer både att kunna ge kvantitativ och kvalitativ data genom 
iklickbara frågor och fritextsvar.            

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från M och KD – Undersök covid-19s påverkan på aktörer i 
Borås kultursfär 

2. Enkät – vilken påverkan har covid-19 haft på kulturverksamhet i Borås      
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§ 68 Dnr KUN 2020-00048 3.1.1.2 

Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:119, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sjömarken, Backabo 
2:119, Borås Stad.       

Sammanfattning av ärendet 

Planen möjliggör byggnation av friliggande enbostadshus genom avstyckning av 
befintlig fastighet. Ur kulturmiljöhänseende finns inget att erinra.     

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2014-92                  
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§ 69 Dnr KUN 2020-00049 3.1.1.2 

Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Frufällan, Sölebo 1:44, Borås stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att medge uppförande av ett friliggande enbostadshus i 
högst två våningar på Sölebo 1:44, som idag är planlagd som allmän platsmark. 
Ur kulturmiljöhänseende finns inget att erinra. 

   

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 
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§ 70 Dnr KUN 2019-00075 3.1.1.2 

Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 
med flera Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för del av Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4 med flera Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden anser det olyckligt att den befintliga ladan som i tidigare plan 
var skyddad inte går att bevara. Anledningen lär vara att byggnadens 
konstruktion inte skulle klara en ombyggnation till bostäder vilket var den 
tidigare tanken. 

När det gäller de nya byggnaderna som ska ersätta befintlig byggnad anser 
Kulturnämnden att de i stort sett är acceptabla. Det är dock väsentligt att man 
väljer rätt kulör, typ ljus falurödfärg samt en träpanel av god kvalitet för att 
byggnaderna ska smälta in i miljön så bra som möjligt.             

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2014-1269 

2. Samrådsredogörelse, BN 2014-1269                  

 

 

 

 


