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§ 159   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Lotta Löfgren Hjelm (M). Justeringen sker på Kulturkontoret tisdagen den 23 
oktober klockan 16:30.  
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§ 160   

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 

Ordföranden beslutar att tillägg görs till utsänd föredragningslista med ett 
initiativärende - "Låt oss fortsätta i rätt riktning!.  
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§ 161   

Allmänhetens frågestund 

Kulturnämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 162   

Verksamhetsbesök, Borås Kulturskola i Simonsland 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tackar Per-Olov Pell, lärare och elever vid Borås Kulturskola 
för rundvandring och information, samt beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Per-Olov Pell, kulturskolechef samt lärare och elever vid Borås Kulturskola  
informerar om dess verksamhet samt visar runt i de nya lokalerna på 
Simonsland.  

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-22 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163   

Övriga informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Åsa Hedberg Karlsson 
Kulturnämnden kommer den 19 november klockan 17:00 att börja sitt 
sammanträde på Dalsjöfors meröppet bibliotek.  
Det meröppna biblioteket har smygöppnats och nyckelkort tilldelas efter test till 
de som ska ha tillgång till biblioteket.  
Kulturnämnden kommer efter verksamhetsbesöket på Dalsjöfors meröppet 
bibliotek fortsätta sitt sammanträde i Dalsjöskolans matsal. 
 

 

 

 

Stadsbiblioteket har genomfört internationell barnboksvecka samt  
e-medborgarvecka. 

Ulrika Kullenberg 
Textilmuseet 
Tekniker vid De Kulturhistoriska Museerna har genomfört kurs i maskinvård: 
hantering, underhåll och reparationer av äldre textilmaskiner vid Tommarps 
Ullspinneri Museum på Österlen.  

Artist in Residence, Kristina Myntzing, jobbar just nu tillsammans med 
Textilhistoriska Sällskapets sygrupp med att producera ett flätat verk till 
utställningen som öppnar 2019.  

Produktion av nya montrar inför Balenciagautställningen löper på enligt plan. 
 
Borås Museum 
Ett fadderprojekt för byggnaderna i Ramnaparken pågår i första fasen till maj 
2019 och finansieras av De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening som fått 
bidrag. Syftet är att skapa faddergrupper kopplade till husens ursprungsplats 
genom att söka i byggnadernas historia såväl i realtid som i digitaliserad form. 
Projektledare är en student vid Digital Humaniora. 
 
Eva Eriksdotter 
Den planerade konstinventeringen måste flyttas fram på grund av museets höga 
arbetsbelastning. För att hinna med alla åtaganden behöver de personella 
resurserna användas för de projekt som ska genomföras under hösten både vad 
gäller utställningar, konst till skolor samt konst i det offentliga rummet. 
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Borås Konstmuseum har sökt och beviljats ett samarbetsprojekt  tillsammans 
med Statens Konstråd. Projektet är inom ramen för  Konst i Stadsutveckling. I 
ansökan föreslår Borås Konstmuseum att en konstnär kopplas till projektet 
Kraftsamling Sjöbo. Syftet med de samarbeten som Statens konstråd går in i är 
att stärka kommuner i deras arbete med offentlig konst. Stödet kan innebära 
finansiering eller medfinansiering men även utbildning i form av workshops, 
seminarier eller konferenser. Behoven ser olika ut på olika platser och stödet tas 
fram i samarbete med respektive part. En viktig del i arbetet är 
nätverksbyggande.  
 

 

 

 

 

Den 22 november klockan 13.00 arrangeras ett symposium med tema 
fotopedagogik. Symposiet vänder sig främst till pedagoger som arbetar med 
barn och unga men är öppet för alla. Symposiet sker i samarbete med Borås 
Högskola och Lars Tunbjörks stiftelse och äger rum på Högskolan. Efter 
symposiet är det vernissage för utställningen Himmel över Sjuhärad, som visar 
resultatet av ett pedagogiskt projekt som stiftelsen genomfört under våren 2018. 

Marie Nyman  
Ombyggnationen av den nya scentekniken beräknas vara klar i början av 
november. Slutbesiktning sker den 11 november. 

Repetitionerna för dansteatern med Birgitta Egerbladh startar 4 december. 

Borås Stadsteater kommer att genomföra en samverkansutbildning för alla 
medarbetare på teatern tillsammans med Teaterförbundet och Svensk 
Scenkonst. 

Eva-Lotta Franzén 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kan boka biljetter till Tisdagar på 
Kulturhuset via telefon samma dag efter klockan 15:00 som arrangemanget äger 
rum.  
 

 

 

 

Dansensemblen på Regionteater Väst firar 20 år den 2 november klockan 12:00 
med Öppet hus och dansföreställningen Justine. 

På Röda Kvarn, som fyller 104 år, blir det förhandsvisning med Sverigepremiär 
av filmen ”Styxx” den 8 november. Röda Kvarn är som enda biograf i Sverige 
utvald för denna exklusiva förhandsvisning i samarbete med Europa Cinemas. 

Vägen hit, ett samverkansprojekt som löpt under ett antal år, knyts nu ihop 
med en utställning på Kulturhuset den 24 oktober. Klockan 17:30 avgår River 
of light, en ljusparad, från Borås Kulturskola till Kulturhuset inför vernissage 
klockan 18:00. Programverksamhet pågår under dagarna 24 – 28 oktober. 
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Borås Kongresshus har Öppet hus den 20 november mellan klockan  
12:00-21:00 samt den 21 november mellan klockan 09:00-15:00. 
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§ 164 Dnr KUN 2018-00006 3.6.1.3 

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag 

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag.  
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§ 165 Dnr KUN 2018-00005 2.3.6.25 

Delegationsbeslut 2018, resa utanför Norden 

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut, resa utanför Norden anmäls.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över delegationsbeslut, resa utanför Norden.  
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§ 166 Dnr KUN 2018-00001 2.1.2.1 

Inkomna och avgivna skrivelser   

Kulturnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd lista redovisas.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens 
sammanträde 2018-10-22.  
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§ 167 Dnr KUN 2018-00037 1.2.4.1 

Budgetuppföljning till och med september 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med september 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Liljedahl redogör för budgetuppföljning till och med september 2018. 
 

 

 

 

 

Avvikelsen +200 tkr gäller Kulturadministration. Överskottet beror på vakanta 
tjänster. 

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

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

Avvikelsen +200 tkr gäller Borås Stadsteater. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat. 

Avvikelsen +120 tkr gäller Borås Kulturskola. Överskottet består dels av lägre 
lokalkostnader för mötesplats Hässleholmen samt av högre kostnader för 
Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 
 

 

 

 

 

 

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

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med september 2018.  
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§ 168 Dnr KUN 2018-00136 2.4.1.25 

Kulturförvaltningens avgifter 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer föreslagna avgifter för Kulturförvaltningen för 2019. 
Ordinarie entréavgift till Textilmuseet behålls på 2018 års nivå.     

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna för 2019 justeras något i enlighet med redan fattade beslut och i 
några fall för att följa prisutvecklingen i branschen.  
 
Några nya lokaler har tillkommit som är möjliga att hyra i nya Kulturskolan.  
 

 

 

 

 

Förändringarna består vidare i att avgiften för entré till Borås Konstmuseum 
slopas (beslut i Kulturnämnden december 2017), och att visningar av 
Konstmuseet och Textilmuseet höjs med 100 kr till 800 kr.  

Avgifterna för inträde till Textilmuseet under Balenciagautställningen 2018-12-
15 – 2019-04-21 blir tillfälligt höjda enligt beslut i Kulturnämnden 2018-08-27. 
Efter Balenciagautställningen föreslås entréavgiften till 70 kr (innan Balenciaga 
50 kr). Årskort till Textilmuseet fastslås till 150 kr i enlighet med tidigare beslut 
(2018-08-27). 

Yrkande 
Peter Wiberg (V) yrkar att ordinarie entréavgift till Textilmuseet behålls på 2018 
års nivå samt att i övrigt fastställa föreslagna avgifter för Kulturförvaltningen 
2019. 
Se bilaga 1 till dagens protokoll. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna 
ställer sig bakom Peter Wibergs (V) yrkande. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Peter Wibergs (V) yrkande.  
 

 

 

Valter Kotsalainen (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

1. Kulturförvaltningens avgifter 2019.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-22 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 169 Dnr KUN 2018-00134 3.2.1.0 

Miljörapporter, Tertialrapport II 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport, Tertialrapport II 
2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen blev miljöcertifierad 2015. En miljörevision genomförs 
varje år. På hösten 2017 genomfördes den senaste miljörevisionen av en extern 
miljörevisor som innebar en förlängning av miljöcertifieringen med ett år. En 
ny miljörevision kommer att ske i november 2018.  

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport, Tertial II 2018 Kulturnämnden.  
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§ 170 Dnr KUN 2018-00125 3.7.1.0 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De 
idéburna organisationerna 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att översända svar på ställda frågor avseende 
uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna, till 
Fritids- och folkhälsonämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna, 
frågeställningar och svar enligt nedan: 
 

  

 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna 
organisationerna?  
Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? Tecknat 
någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med De idéburna 
organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med De idéburna organisationerna? 
Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter? Utbildningsinsatser 
tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller genomfört någon aktivitet eller verksamhet 
tillsammans? Deltagit i nätverket mellan förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat? 
Kulturförvaltningens olika verksamheter samarbetar löpande med olika 
föreningar och organisationer för att stärka olika kulturfält i staden samt att 
höja kvalitén och medborgarnas delaktighet i stadens kulturverksamheter. Det 
kan handla om att tillsammans lyfta specifika ämnen i utställningar eller 
workshops, samverka i syfte att stärka specifika kulturområden eller att 
genomföra arrangemang tillsammans, där specifika målgrupper eftersträvas.  

Kulturförvaltningen medverkar i de nätverk som Borås Stad organiserar som till 
exempel områdesnätverk och ortsråd och där de idéburna organisationerna 
deltar. 

Varje år arrangeras dialogcafé med stadens kulturföreningar för att dela 
information och skapa dialog. I år var temat Borås 400 år och på vilket sätt 
föreningarna kan bidra till firandet. Ett exempel på samverkan är ett nyligen 
upprättat avtal mellan Föreningen Hemgården, Äldreomsorgen och 
Kulturförvaltningen där föreningen på kommunens uppdrag ska arrangera 52 
kulturaktiviteter under hösten för personer med demenssjukdomar.  
 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-22 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 
Syftet med samverkan är att tillsammans stärka kulturområdet i staden, vilket 
gynnar den enskilda boråsaren, men också lyfter kvalitén och utbudet i stadens 
kulturliv. Ett starkt kulturliv som engagerar många och som är tillgängligt för 
stadens alla invånare stärker också de gemensamma samverkansområdena som 
är centrala för Överenskommelsen.   
 

 

Vilka är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna 
organisationerna? 
De framtida utmaningarna, framförallt för att stötta De idéburna inom 
kulturområdet, är ekonomiska utmaningar och förändrade förutsättningar för 
stadens kulturliv. Med förändringar kommer också nya utmaningar för 
föreningslivet, vilket gör att regelverket för kulturstöd kan komma att behöva 
justeras något för att bättre möta dagens behov hos föreningarna. 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla 
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren? 
Utgå från utmaningar i er egen verksamhet. Tänk på att det handlar om områden som vi 
skulle kunna arbeta gemensamt med och som bidrar till gemensamma samhällsnyttan. De 
övergripande samverkansområdena inom välfärden är demokrati, folkhälsa, integration, 
gemenskap och social sammanhållning. 
Områden där vidare dialog med De idéburna organisationerna är gynnande för 
stadens kulturliv är till exempel inom kultur för unga där musik som är en 
kulturform som intresserar och engagerar många. Där är behovet av scener 
stort och förutsättningarna för fler att kunna uttrycka sig inom denna genre 
gynnas av ett ökat samarbete mellan De idéburna och staden.  
  

 

 

 

Inom området social innovation/social sammanhållning har Kultur-
förvaltningen ambitioner att samarbeta med enskilda inom Kulturnämndens 
olika verksamheter. 

För stadens sociala sammanhållning, folkhälsa och integration finns stora 
möjligheter till samverkan framöver. Dels för att nå nya inkluderande arbetssätt 
och  att samarbeta för att nå fler målgrupper från alla delar av samhället, men 
även för att öka kunskaperna om folkhälsa och att stärka demokratiska 
principer genom debatt, dialog och allas rätt att uttrycka sig genom konst och 
kultur i Borås Stad.  

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er samverkan? 
Det övergripande arbetet med Överenskommelsen kan stärka fokus på frågor 
som rör samarbeten mellan det offentliga och ideella kulturlivet samt ge 
tillfällen för möten kring centrala frågor inför framtida utmaningar.   
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Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna.  
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§ 171 Dnr KUN 2018-00135 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 
flera, Kronängsparken, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 
flera, Kronängsparken, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämndens bedömning är att den föreslagna detaljplanen ger 
förutsättningar för positiv utveckling i Norrby. Framförallt omskapas 
Kronängsparken till en tillgång för hela området med ett innehåll som kan locka 
många människor med olika intressen till parken. Kulturnämnden föreslår att 
innehållet förstärks ytterligare genom aktiviteter som främjar kreativitet, samt 
att innehållet utformas i vidare dialog med barn, unga, föreningar och boende i 
Norrby för att ytterligare förstärka känslan av delaktighet. Kulturnämnden ser 
också gärna att plats avsätts för offentlig konst på platsen. Föreslagna byggrätter 
bedöms som positiva för området.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad.  
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§ 172 Dnr KUN 2018-00142 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sjömarken, del av 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Med förslaget till detaljplan möjliggörs byggande av förskola med sex 
avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredssjön i Sjömarken. Förskolan 
kommer således att utgöra en del av friluftsområdet vid badet. En mindre del av 
planområdet ligger inom strandskyddet på 200 meter. Detta är redan 
ianspråktaget, vilket kan motivera att strandskyddet upphävs för denna del. 
Området innehåller inga kända fornlämningar. Badresors verksamhet bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget. 

Ur kulturmiljöhänseende finns inga hinder för planförslaget. Gestaltningen av 
den nya förskolan blir viktig i bygglovskedet och bör göras i samklang med 
naturen runtomkring. Kullen som idag används som pulkabacke kan enligt 
förslaget komma att bli en del av förskolans inhägnade gård. Den nya förskolan 
bör placeras så att backen även fortsättningsvis kan användas för pulkaåkning. 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, Borås Stad.  
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§ 173 Dnr KUN 2018-00114 2.6.1.1 

Framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om 
ombyggnad av Borås Konstmuseum 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsförvaltningen om 
ombyggnation av vissa väggpartier i Konstmuseet.  

Sammanfattning av ärendet 

RISE, Research Institutes of Sweden AB, har på Lokalförsörjningens uppdrag 
gjort en utredning av vad som orsakar avvikande lukt i Konstmuseets lokaler. 
Utredningen påvisade att lukten med all sannolikhet beror på museets 
ursprungliga byggkonstruktion med klorfenolbehandlat trä där denna 
fortfarande finns kvar efter den stora ombyggnationen 2009. Mätningar har 
påvisat att de påvisade ämnena inte är hälsovådliga men lukten utgör ett 
arbetsmiljöproblem. En ombyggnation av vissa väggpartier är därför nödvändig 
och bör ske så skyndsamt som möjligt, hösten 2019 eftersom utställnings-
program redan är kontrakterade för hösten 2018 och våren 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Kulturhuset, museet, Borås upprättad av RISE 2018-01-29 

2. Rapport: Luftmätningar avseende så kallade kloranisoler med flera 
ämnen, Konstmuseet, Borås Kulturhus  
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§ 174 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

Musikutredning 2019, förslag på uppdrag 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om 
musiklivet i Borås, och då specifikt för populärmusikområdet. Uppdraget ska 
slutrapporteras till Kulturnämnden senast under första kvartalet 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Borås musikliv har haft en central punkt i föreningen Rockborgen. När nu 
föreningen inte längre uppfyller sitt uppdrag krävs en översyn av stadens 
musikliv, dess förutsättningar och behov. Behövs en liknande aktör/funktion 
som Rockborgen utgjorde, finns den redan eller är det något helt annat som 
stadens unga musikliv behöver för att stöttas och utvecklas? 

I förslag till upplägg av utredningen listas ett antal områden som ska ligga till 
grund för kommande beslut och inriktning. Utredningen kommer göras av 
Kulturförvaltningens personal och bör beroende på resurser förläggas så att 
slutrapportering ska ske till Kulturnämnden senast under första kvartalet 2020 
med halvårsvisa avstämningar. 

Yrkande 
Peter Wiberg (V) yrkar att stycket under rubriken ”Tidsomfattning” i 
uppdragsbeskrivningen ändras till Slutrapportering till Kulturnämnden ska senast ske 
under första kvartalet 2020. 
Se bilaga 2 till dagens protokoll. 
 

 

 
 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna 
ställer sig bakom Peter Wibergs (V) yrkande. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Peter Wibergs (V) yrkande.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till upplägg av utredning av musiklivet i Borås.  
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§ 175 Dnr KUN 2018-00144 3.6.5.3 

Donation av skulpturer 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
att tacksamt ta emot donationen av privatpersonerna Paul Frankenius och 
Joakim Hedin till Borås Stad/Borås Konstmuseum bestående av två skulpturer 
för placering i Borås Kongresshus. Donationen består dels av en 
marmorskulptur, Alhambra, av konstnären Pae White dels skulpturen 
Powerless Structure av konstnärsduon Elmgreen & Dragset.   

Ärendet i sin helhet 

 Inom kort öppnar Borås Kongresshus, en stor satsning staden gjort för att 
utveckla Borås som mötes- och konferensstad. Hit förväntas många människor 
komma för olika slags möten. Privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim 
Hedin, som tidigare skänkt betydande verk av internationella konstnärer till 
Borås, önskar nu donera två verk till Borås Stad/Borås Konstmuseum för 
placering inne i kongresshuset. De båda konstverken är utförda av 
internationellt kända och etablerade konstnärer, Pae White, som bor och verkar 
i Los Angeles respektive konstnärsduon Elmgreen & Dragset, verksamma i 
Berlin. 

Alhambra av konstnär Pae White 
Pae White, född 1963, är en multimedia artist, känd för sina storskaliga rumsliga 
installationer där hon blandar olika tekniker.  Pae White har ställt ut på alla 
kända museer och biennaler över världen och finns representerad på museer 
som Tate Modern, London, Moma New York med flera. 2009 deltog hon i 
Venedigbiennalen med en stor rumslig installation. 
Hon har utfört ett stort antal offentliga verk, däribland kan nämnas ridån till 
stora scenen i operahuset i Oslo. White har också gjort den konstnärliga 
gestaltningen till  Berlins nya flygplats Flughafen Berlin Brandenburg Willy 
Brandt i Schönefeld. I terminalens tak hänger verket The magic carpet, den 
röda mattan, som ska symbolisera förbindelsen mellan marken och luften. 

Pae White gör också marmorskulpturer av alldagliga ting. Bland annat  har hon 
gjort popcorn, banala livsmedelsprodukter vars form har skapats av slumpen 
och förstorar dem till eleganta organiska konstverk. Ett av dessa verk, 
Alhambra från 2017, är tänkt som donation till Borås Stad/Borås 
Konstmuseum. 

Powerless Structure  av konstnärsduon  Elmgreen & Dragset  
Den dansk-norska konstnärsduon Elmgreen och Dragset  som består av 
Michael Elmgreen (född 1961, Köpenhamn) och Ingar Dragset (född 1969, 
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Trondheim) har varit verksamma på den internationella konstscenen sedan 
1995. De bor i Berlin men verkar över hela världen som konstnärer och som 
curatorer.  
År 2009 representerade Elmgreen & Dragset Danmark och Norge i 
Venedigbiennalen med utställningen The Collectors i den danska och nordiska 
paviljongen. En utställning som fick stor internationell uppmärksamhet. 2017 
fick de det hedersamma uppdraget att vara curatorer för Istanbulbiennalen och 
har just nu en stor utställning på Place Vendome i Paris. 

Konstnärskapet yttrar sig i gränsöverskridande former där arkitektur, design 
och konst blandas. Ett av deras mest internationellt omtalade verk är Prada 
Marfa (2005), en obemannad Prada-butik placerad i Texas öknen, långt ifrån 
civilisationen. De har även gjort ett minnesmärke över homosexuella offer 
under nazismen i Berlin. Skulpturen  Powerless Structure  (2012), en gestaltning 
av en pojke på sin gunghäst placerad på Trafalgar Square i London, är ett annat 
uppmärksammat verk. Donationen till Borås är en mindre version av denna 
skulptur. 

Kulturnämnden är mycket positiv till att Borås Stad begåvas med ytterligare 
konstverk av internationellt mycket kända konstnärer. Denna satsning innebär 
att Borås fortsätter på den framgångsrika och inslagna vägen att vara en konst- 
och skulpturstad av nationell betydelse. 

     

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Bild på skulpturen Alhambra av konstnär Pae White 
2. Bild på skulpturen Powerless Structure av konstnärerna Elmgreen & Dragset     
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§ 176 Dnr KUN 2018-00146 2.4.1.25 

Initiativärende - Låt oss fortsätta i rätt riktning! 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet till 
Kulturnämndens sammanträde 2018-11-19.     

Sammanfattning av ärendet 

Peter Wiberg (V) lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende ” Låt 
oss fortsätta i rätt riktning!”, där han föreslår Kulturnämnden uppdra åt 
Kulturförvaltningen att inför arbetet med budget 2020 utreda hur slopandet av 
entréavgifter till Textilmuseet skulle påverka nämndens budget. 
Se bilaga 3 till dagens protokoll. 
 

     

 

 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Peter Wibergs (V) initiativärende. 
Ärendet tas upp i nämnden 2018-11-19.     
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