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KALLELSE
Datum

2018-08-14
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 27 augusti 2018 kl. 17.00.
Den röd/gröna gruppen har gruppmöte den 26 augusti kl. 15.00,
Arbetarrörelsens Hus, Magasinsgatan 10.
Alliansen har gruppmöte den 27 augusti kl. 15.30 i Duvemåla, Kulturhuset.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.
Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033-357676 eller via e-post:
maria.antonsson@boras.se
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Borås Stad

Datum

Sida
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Ärende
1.

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Utdelning av kulturstipendium och kulturbelöning 2018
Dnr 2017-00186 805

4.

Allmänhetens frågestund

5.

Information om Välfärdsbokslut

6.

Övriga informationsärenden

7.

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag
Dnr 2018-00006 3.6.1.3

8.

Inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2018-00001 2.1.2.1

9.

Budgetuppföljning till och med juli 2018
Dnr 2018-00037 1.2.4.1

10.

Upphandling av nya montrar till Textilmuseet
Dnr 2018-00120 2.5.1.1

11.

Förslag till Budget 2019
Dnr 2018-00105 1.2.4.1

12.

Ansökan från Sensus studieförbund om bidrag till aktiviteter som
främjar integration kring mötesplatser i Borås Stad
Dnr 2018-00035 3.6.1.3

13.

Ansökan från studieförbundet ABF om bidrag till aktiviteter som
främjar integration kring mötesplatser i Borås Stad
Dnr 2018-00035 3.6.1.3

14.

Tillfällig höjning av Textilmuseets entréavgift. Avser utställningen
Balenciaga 2018-12-15--2019-04-21.
Dnr 2018-00084 2.4.1.25

15.

Taxa för uthyrning av Borås Kulturskolas lokaler hösten 2018
Dnr 2018-00101 1.2.3.1

16.

Taxa för uthyrning av Borås Stadsteaters Stora scen hösten 2018
Dnr 2018-00107 1.2.3.1

Borås Stad

Datum

Sida

2018-08-14
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Ärende
17.

Ansökan från Borås Feministiska Förening om bidrag till
arrangemanget Föreläsningsserie
Dnr 2018-00094 3.6.1.3

18.

Ansökan från Somaliska Föreningen i Borås om bidrag till
arrangemanget Somali Maay språk- och kulturkonferens
Dnr 2018-00096 3.6.1.3

19.

Ansökan från Peace - Row om bidrag till arrangemanget Swedish
African Gospel Music Concert
Dnr 2018-00108 3.6.1.3

20.

Riskanalys och intern kontrollplan 2019
Dnr 2018-00111 1.2.3.2

21.

Yttrande över motionen Stärk skolbiblioteken!
Dnr 2018-00071 3.6.2.25

22.

Medborgardialog 2018
Dnr 2018-00109 1.4.2.25

23.

Framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om ombyggnation
av Borås Konstmuseum
Dnr 2018-00114 2.6.1.1

24.

Tillsättning av bibliotekschef vid Biblioteken i Borås
Dnr 2018-00098 2.3.2.1

25.

Biljetter till Borås Symfoniorkesters konserter hösten 2018

DELEGATIONSBESLUT, projekt- och arrangemangsbidrag

1 (1)

Förening/Enskild
Konstliv Sjuhärad

Projekt/arrangemang
Konstrundan

Ansöker om
20 tkr

Beslut
15 tkr

Motivering
Arrangemanget bedöms vara av
särskild betydelse för Borås
kulturliv samt ge förutsättningar för möten kring
lokalt producerad konst.

Enskild

Kulturfest

20 tkr

10 tkr

Arrangemanget erbjuder en
mötesplats för bland annat
unga ensamkommande
kring musik och mat och
bedöms tillföra ett viktigt
inslag i Borås kulturliv för en
prioriterad målgrupp (barn
och unga). Dock framgår
inte hur målgruppen ska nås
samt att kopplingen till Eid
bedöms vara mindre relevant
så lång efter fastans avslut.
Arrangemanget beviljas ett
bidrag på 10 tkr för musikuppträdande.

Anmält till Kulturnämnden 2018-08-27 §
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Maria Antonsson
Handläggare
033 357676

Datum
2018-08-27

Diarienummer
2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
27 augusti 2018
2017-00018 samt 2017-00204
Kommunstyrelsen: Intern kontrollplan 2018 samt redovisning av intern kontroll 2017.
2017-00039
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 74, om Översiktsplan för Borås.
2017-00124
Kommunstyrelsen: Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson
(KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD)
”Inför avgiftsfri kulturskola”.
2017-00139
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 100, om Riktlinjer för uppföljning av verksamhet
som utförs av privata utförare.
2017-00174
Kulturnämnden: Tillägg (ingå personuppgiftsbiträdesavtal) i Kulturnämndens
delegationsordning för 2018.
2017-00189
Lokalförsörjningsnämnden: Lokalresursplan 2019-2021.
2018-00003
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse om granskning för detaljplan för
Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant till projektet Min berättelse.
2018-00014
NN. Beslut om att bevilja En snabb slant till projektet Förra sommaren.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant till projektet TV-program Christian och Mimmi.
2018-00014
NN. Beslut om att bevilja En snabb slant till projektet TV-program Christian och Mimmi.

2018-08-27
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2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant till projektet Master Mode Design –
Examenskollektion.
2018-00014
NN. Avslag på ansökan om En snabb slant till projektet Master Mode Design –
Examenskollektion.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant till projektet Wet Wednesday.
2018-00014
NN. Beslut om att bevilja En snabb slant till projektet Wet Wednesday.
2018-00037
Kommunstyrelsen: Delårsrapport januari – april 2018.
2018-00052
Representationskommittén: Beslut om servering av välkomstdryck i samband med Borås
Internationella Skulpturbiennal den 26 maj 2018.
2018-00064
NN. Redovisning av beviljat bidrag till projektet Latinsk Vår.
2018-00065
Kulturkontoret: Rapport om förutsättningar för arrangemang av deltävling i
Funkisfestivalen.
2018-00072
Kulturföreningen TÅGET: Redovisning av beviljat bidrag till arrangemanget Sommarspel
2018.
2018-00081
Kommunstyrelsen: Organisation för arbetet med Dataskyddsförordningen och utnämning
av dataskyddsombud.
2018-00087
Textilmuseet: Avtal med Borås Stadsbibliotek om utställningen Tack vare finskorna.
2018-00090
Miljö- och konsumentnämnden: Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
2018-00091
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 90, om revisionsberättelser och redogörelse för
2017 års granskning.
2018-00092
Fritids- och folkhälsonämnden: Information om skrivelse från Astma- och
allergiföreningen om pälsdjur inget naturligt inslag i skolan.

2018-08-27
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2018-00092
Biblioteken i Borås: Svar till Astma- och allergiföreningen, Centrala funktionshinderrådet
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen om pälsdjur inget naturligt inslag i skolan.
2018-00093
Borås Spelmanslag: Ansökan om bidrag till arrangemanget Borås Spelmansstämma.
2018-00095
Föreningen Konstliv Sjuhärad: Ansökan om bidrag till arrangemanget Konstrundan.
2018-00095
Föreningen Konstliv Sjuhärad: Beslut om att bevilja 15 tkr till arrangemanget
Konstrundan.
2018-00100
Borås Tidning: Beslut om begäran att få ta del av allmänna handlingar.
2018-00102
Ping Pong AB: Personuppgiftsbiträdesavtal med Kulturnämnden, Borås Stad.
2018-00103
Polismyndigheten Västra Götaland: Anmälan om skadegörelse, söndersparkad dörr,
vävstol och säng vid Borås Museum.
2018-00104
Kulturförvaltningen: Avtal med föreningen Hemgården och Vård- och äldreförvaltningen
om kulturverksamhet för personer med demenssjukdom i Borås Stad.
2018-00105
Kommunstyrelsen: Ekonomiska ramar för Kulturnämnden under 2019.
2018-00106
Kommunstyrelsen: Frisk organisation.
2018-00108
Borås Konstmuseum: Ansökan till Statens Konstråd – Konst i Stadsutveckling.
2018-00108:
Statens Konstråd: Svar på ansökan till utlysningen Konst i Stadsutveckling.
2018-00110
NN: Ansökan om bidrag till arrangemanget Kulturfest.
2018-00110
NN: Beslut om att bevilja 10 tkr till arrangemanget Kulturfest.
2018-00112
Bibliotekscentrum Sverige AB: Personuppgiftsbiträdesavtal med Kulturnämnden, Borås
Stad.

2018-08-27
2018-00113
Vision: Ersättning vid förhandling inom Kulturförvaltningen.
2018-00116
Kurdiska kultur och media föreningen Chra grupp: Ansökan om bidrag till projektet
Kurdisk filmfestival.
KULTURNÄMNDEN
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10-dagars, juli 2018
Kulturnämnden

Ekonomisk redovisning
2017

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad
Kulturnämnden

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

513

795

464

535

-71

4 622

9 675

5 644

5 316

328

Biblioteksverksamhet

27 518

47 352

27 622

28 673

-1 051

Museiverksamhet

13 516

22 148

12 920

13 701

-781

4 317

8 436

4 921

6 038

-1 117

Kulturadministration

Konst och utställningsverksamhet
Teaterverksamhet

14 798

26 302

15 343

14 921

422

Filmverksamhet

420

926

540

438

102

Mötesplats Orangeriet

275

Övrig kulturverksamhet
Kulturskolan
Stöd till studieförbund
Stöd till övrig kulturverksamhet
Skolbibliotek

497

1 038

605

329

276

13 661

30 754

17 940

14 952

2 988

2 870

3 500

2 042

3 235

-1 193

3 881

4 924

2 872

4 252

-1 380

-1 298

0

-368

368

Buffert

1 000

583

Verksamhetens nettokostnader

85 590

156 850

91 496

92 022

Kommunbidrag

85 750

156 850

91 496

91 496

160

0

0

-526

Resultat jfr med kommunbidrag

Prognos
avvikelse

-700

700

583

1 000

-526

1 000

1 000

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Verksamhetsmått
Biblioteksverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Antal medialån biblioteken i Borås

538 442

1 000 000

446 236

507 123

Antal besökare biblioteken i Borås

331 690

500 000

292 481

323 471

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

Antal besökare Borås museum

17 685

20 000

12 726

16 419

Antal besökare Textilmuseet

28 577

55 000

23 343

25 643

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

15 953

20 000

16 387

18 044

Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen

0

2 000

540

688

Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival

0

0

0

0

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

10 157

11 000

6 378

6 378

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

5 440

5 575

5 475

5 475

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Verksamhetsmått

Konst och utställningsverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Konstmuseet

Teaterverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Stadsteatern

Kulturskola
Verksamhetsmått
Antal elever Kulturskolan

10-dagars, juli 2018
Kulturnämnden
Filmverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Röda Kvarn

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

6 498

11 500

5 647

5 647

Utfall Jul 2017

Budget 2018

Utfall Jun 2018

Utfall Jul 2018

175 004

330 000

160 754

179 474

Kulturhuset
Verksamhetsmått
Antal besökare Kulturhuset

Kommentarer
Prognos för helåret
+1 000 tkr är Kulturförvaltningens totala prognosavvikelse.
Biblioteken i Borås
-700 tkr är ett underskott för att upprätthålla samma nivå på Bibliotekens verksamhet som tidigare. Detta underskott
balanseras av Kulturskolans överskott på mötesplats Hässleholmen.
Kulturskolan
+ 700 tkr Kulturskolan prognosticerar ett överskott för mötesplats Hässleholmen gällande lokalkostnader då ombyggnaden
inte kommer att färdigställas och tas i bruk under 2018.
Buffert
+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året.
Ekonomiskt läge i övrigt
Några andra verksamheter ligger per maj på ett plusresultat medan andra ligger på ett minusresultat. Dessa ses som tillfälliga
utfallsavvikelser och inte prognosavvikelser för helåret.

Sida

SKRIVELSE

Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 358952
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00120 2.5.1.1

Upphandling av nya montrar till Textilmuseet
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att göra en hemställan om investeringsmedel till
Kommunstyrelsen för upphandling av föremålsmontrar till Textilmuseet vilka
ska användas för utställningen Balenciaga – master of couture 2018-12-15 –
2019-04-21 och sedan återanvändas i en basutställning om Mode.
Sammanfattning av ärendet
Textilmuseet saknar fullödiga montrar att exponera mode på ett kvalitativt och
säkert sätt. Kulturnämnden fattar beslut om att göra en hemställan om
investeringsmedel till Kommunstyrelsen gällande montrar som kan användas till
utställningen Balenciaga och sedan återanvändas i den nya basutställningen om
Mode. Montrarna beräknas kosta 2,5-3 miljoner kronor.
Ärendet i sin helhet
Textilmuseet återinvigdes i maj 2014 på Textil fashion center och har sedan
dess färdigställt två av tre planerade basutställningar: Textil Chock samt Textil
Kraft (prisad som årets utställning 2016). Kvarvarande basutställningsprojekt
om Mode ska placeras i svarta rummet på våning 1 och introducera 1900-talets
modehistoria med särskilt fokus på museets samlingar och det som är
producerat i Borås och Sjuhäradsbygden.
Textilmuseet har sedan länge sökt samverkan med ett av världens ledande
museer Victoria & Albert museum i London och nu fått möjlighet att, som
endast ett av fyra museer i världen, visa den unika internationella
vandringsutställning Balenciaga – master of couture. Designer Cristóbal
Balenciagas enastående kreativitet revolutionerade under 1950- och 60-talet
modet med djärva arkitektoniska linjer som påverkar oss än idag. Utställningen
är vida omtalad och har rosats i såväl internationell som svensk press.
Balenciaga – master of couture är en storsatsning, både ekonomisk och
arbetsmässig, viktig för att fortsätta museets vision om att bli en internationell
mötesplats och ett ledande museum för textil. Utställningen invigs 2018-12-15.
I dagsläget har Textilmuseet inga fullödiga montrar att exponera mode på ett
kvalitativt och säkert sätt. När museet fick chansen att ta emot
Balenciagautställningen skapades därför idén att kombinera monterbehoven för

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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detta projekt med den framtida basutställningens behov. Montrarna beräknas
kosta 2,5-3 miljoner kronor.
Kulturnämnden fattar beslut att en göra hemställan om investeringsmedel till
Kommunstyrelsen gällande montrar som kan användas till utställningen
Balenciaga och sedan återanvändas i den nya basutställningen om Mode.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Kulturförvaltningen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00035 3.6.1.3

Markus Liljedahl
Handläggare
033 357629

Ansökan från Sensus studieförbund om bidrag till
aktiviteter som främjar integration kring
mötesplatserna i Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar Sensus studieförbund ett bidrag på 50 tkr för
aktiviteter som främjar integration kring mötesplatserna i Borås Stad.
Efter avslutade aktiviteter ska Sensus studieförbund inkomma med en rapport
om hur aktiviteterna har genomförts och hur de har främjat integrationen.

Ärendet i sin helhet
Sensus studieförbund planerar att tillsammans med medlemmar ur den syriska
förening Ljus framtid att genomföra ett teaterprojekt under sensommar och
tidig höst och vill därför söka integrationsmedel. Projektet syftar till att skapa
möten och förståelse mellan människor med olika bakgrund och ska mynna ut i
två föreställningar på Hemgårdens scen.
Sensus studieförbund vill stärka både deltagarnas och publikens självförtroende
att uttrycka sig konstnärligt och delta i samhällslivet och koppla ihop den
väletablerade och lokalt förankrade föreningen Hemgården med den relativt
nystartade syriska föreningen Ljus framtid. Projektet vill ge möjlighet till nya
möten och idéer. Kulturupplevelser och konstnärliga uttryck förenar människor
trots olika språk och bakgrunder.
Beslutsunderlag
1. Projektansökan från Sensus studieförbund 2018-06-14
2. Komplettering till projektansökan 2018-06-29
Beslutet expedieras till
1. Sensus studieförbund
2. Kulturkontoret
Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00035 3.6.1.3

Ansökan från studieförbundet ABF om bidrag till
aktiviteter som främjar integration kring mötesplatser i
Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar studieförbundet ABF ett bidrag på 60 tkr för
arrangemanget Ortens bästa Poet. Det beviljade bidraget ska täcka
personalkostnaderna för de tre ledarna.
Efter avslutade aktiviteter ska studieförbundet ABF inkomma med en rapport
om hur dessa aktiviteter har genomförts och hur de har främjat integrationen.
Ärendet i sin helhet
Projektet handlar om att arrangera Ortens bästa Poet tävling del 1. Detta för
första gången i Borås den 29 oktober 2018. Studieförbundet ABF ansöker om
120 tkr för projektet.
Innan själva deltävlingen kommer det att hållas tre Workshops på Brygghuset i
Borås där två ledare från Förenade förorter kommer att komma hit och hålla i
det tillsammans med tre ledare från Borås. ABF Sjuhärad står som arrangör.
Aqsa Lashari, Khalil El Machharawi och Mohammad Akkawi kommer att
arbeta som ledare med verksamheten.
10 personer i Borås kommer att tävla varav två personer från Borås, två från
Malmö, två från Göteborg, och så vidare) går vidare till finalen i Stockholm
som hålls i december för att tävla i lag och individuellt.
Workshops Ortens bästa Poet kommer att hållas i Brygghuset i Borås
1) Första tillfället 2018-08-08 Ortens bästa Poet Workshop
2) Andra tillfället 2018-08-23 Ortens bästa Poet workshop
3) Tredje tillfället 2018-09-07 Ortens bästa Poet workshop
Deltävling Ortens bästa Poet i Borås kommer att hållas på Navet i Borås den
29 oktober 2018.
Syftet med eventen är att förena människor från våra förorter kring kultur,
musik och poesi.
Studieförbundet ABF uppger att det har varit mycket konflikter bland våra
ungdomar/unga vuxna mellan våra förorter och tanken är att hitta en

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

gemensam plattform kring konst där ungdomarna kan mötas, förenas och jobba
tillsammans med något som de brinner för.
Valdeltagandet är generellt lågt i våra förorter och många upplever att de inte
får sina röster hörda.
I förorterna finns ofta en känsla av vanmakt, exkludering och att beslut oftast
tas över huvudet på människorna. Genom att inkludera människor att använda
kulturen, konsten med orden som verktyg och skapa rum för kultur i förorten
stärker man samtidigt demokratiarbetet i Borås där det mest behövs.
I medias rapportering står det allt ifrån att våra områden inte går att rädda
längre till våldsbrott mot allmänheten och polis. Dagligen matas vi av negativa
rubriker om våra områden som medför negativa konsekvenser för människor
som bor och verkar där i form av stigmatisering.
Förenade förorter, arrangörerna och ledarna vet däremot att bortom de
negativa rubrikerna så finns det otrolig talang, sammanhållning, engagemang,
människor som lägger ner timmar av ideellt arbete, poeter och musiker som
inte vanligtvis söker sig till de traditionella musikskolorna, kulturhus och
föreningar i staden.
Människor har rätt att själva definiera sig själva, sitt område och sin konst och
idag saknas det arenor och plattformar i Borås där Förortskulturen kan ta plats,
verka och utvecklas.
Genom att visa på positiva förebilder och ta fram poeter från Borås är tanken
att det ska bli som en positiv spiral. Kan man se andra man har en förankring
till och kan identifiera sig med och som vågar ta steget och ägna sig åt att
utrycka sig konstnärligt så är det lättare att själv ta det steget. På så sätt sänker
man trösklarna till det kulturliv som finns i Borås där deltagandet från våra
förorter är lågt.

Beslutsunderlag
1. Projektansökan studieförbundet ABF, 2018-06-28
2. Komplettering. Ansökan från studieförbundet ABF, 2018-08-01

Beslutet expedieras till
1. ABF Sjuhärad
2. Kulturkontoret

Sida

Borås Stad
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 358952
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00084 2.4.1.25

Tillfällig höjning av Textilmuseets entréavgift. Avser
utställningen Balenciaga, 2018-12-15 – 2019-04-22
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer Textilmuseets entréavgift till 100 kr samt entréavgift
med specialvisning till 150 kr under utställningen Balenciaga – master of
couture under perioden 15 december 2018 – 21 april 2019.
Kulturnämnden fastställer Textilmuseets avgift för årskort till 150 kr under
perioden 2019.
Sammanfattning av ärendet
Textilmuseet gör en storsatsning 2019 på Balenciaga – master of couture, en
internationell vandringsutställning från Victoria & Albert Museum och föreslår
därför Kulturnämnden en temporär höjning av inträdet till 100 kr för
entréavgift samt 150 kr för entréavgift med specialvisning. De förändrade
avgifterna bör träda i kraft under utställningsperioden 15 december 2018 –
21 april 2019. Museet önskar även en permanent höjning av museets
årskortsavgift till 150 kr. Dessa förändringar föreslås för de utökade kostnader
som utställningen innebär.
Ärendet i sin helhet
Utställningen Balenciaga – master of couture, en internationell
vandringsutställning från Victoria & Albert Museum, kommer till Borås. Den är
vida omtalad och har rosats i såväl internationell som svensk press.
Cristóbal Balenciagas enastående kreativitet revolutionerade under 1950- och
60-talet modet med djärva arkitektoniska linjer som påverkar oss än idag. Han
förenklade och utvecklade plaggens snitt till skulpturala former frigjorda från
kroppens restriktioner. Utställningen berättar om en viktig modehistorisk epok
då Balenciagas innovativa former banade väg för en ny syn på mode och
presenterar därför även plagg av senare designer som inspirerats av mästaren
såsom Hubert de Givenchy, Yohij Yamamoto, Iris van Herpen och Hussein
Chalayan.
I London har utställningen setts av över 250 000 besökare och den i mars 2018
på internationell turné. Endast fyra museer världen över får möjlighet att visa
den unika utställningen och Textilmuseet är ett av dessa. Balenciaga – master of

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

couture är en storsatsning, både ekonomisk och arbetsmässig, viktig för att
fortsätta museets vision om att bli en internationell mötesplats och ett ledande
museum för textil. Textilmuseet föreslår därför Kulturnämnden en temporär
höjning av entréavgifter till museet samt en höjning av årskortsavgiften 2019 i
samband med utställningsperioden 15 december 2018 – 21 april 2019.
Kulturnämnden föreslås fatta beslut om en temporär höjning av inträdet från
50 kr till 100 kr för entréavgift samt en ny avgift om 150 kr för entréavgift med
specialvisning. De förändrade avgifterna bör träda i kraft under
utställningsperioden 15 december 2018 – 21 april 2019. Museet önskar även en
permanent höjning av museets årskortsavgift från 100 kr till 150 kr. Dessa
förändringar föreslås för de utökade kostnader som utställningen innebär.

Beslutet expedieras till
1. Textilmuseet
2. Kulturförvaltningen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Per-Olov Pell
Handläggare
033 357641
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00101 1.2.3.1

Taxa för uthyrning av Borås Kulturskolas lokaler
hösten 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar upprättat förslag till taxor för uthyrning av Borås
Kulturskolas lokaler hösten 2018.
Sammanfattning av ärendet
Borås Kulturskolas lokaler är under skolans verksamhetsår strängt uppbokade
av egen verksamhet. När planeringen och all schemaläggning är klar, kan dock
vissa lokaler vara lediga vissa tider. Möjlighet finns då till uthyrning av lokaler
till diverse intressenter såsom föreningslivet, organisationer och andra
förvaltningar. Kulturskolan hyr inte ut lokaler till kommersiella arrangemang.
Borås Kulturskola flyttar under augusti till nya lokaler på Simonsland. I
dagsläget är det svårt att klargöra vilka lokaler som kan vara tillgängliga för
uthyrning. En inventering som kan ligga som grund inför beslutet om
Kulturförvaltningens avgifter 2019 får göras under hösten när verksamheten
har kommit igång.
Den enda lokal som kan hyras ut under hösten 2018 är scenrummet på plan 1.
Teknisk personal och utrustning ingår. Max 80 personer i biosittning. Fyra
lokaler kan erbjudas för eventuella grupparbeten.
Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal
Lokal
Taxa
Scenutrymmet, 80 personer samlingssal
10 000 kr, heldag
8 000 kr, halvdag
Konferensrum, 12 personer för grupparbete
2 500 kr
Ytterligare tre lokaler för grupparbeten
2 500 kr per lokal
Dessa fyra lokaler har samma taxa oavsett hel- eller halvdag.

Beslutet expedieras till
1. Borås Kulturskola
2. Kulturförvaltningen

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturförvaltningens avgifter 2018
Revidering
Inledning

(kr)

Antagen i Kulturnämnden 2018-08-27 §

Allmänt gäller att kontrakt ska upprättas mellan hyresgäst och Kulturförvaltningen
inför varje uthyrning. Lokalerna kan bokas för såväl interna som externa möten, förutsatt att dessa
är religiöst obundna, med undantag för dop, bröllop och begravning i Ramnakyrkan.

Politiska organisationer som är representerade i Borås Stads Fullmäktige kan
hyra Röda Rummet och Vävarsalen för interna möten.

Kulturhuset
Visning av Kulturhuset

2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar
i Borås Stad. Undantag se inledningen

500

Borås Stadsteater
Stora scenen
Företag/Privat (Hel salong)
Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 4 värdar à 3 timmar
Heldag = 8 timmar

42 000

Halvdag = 4 timmar

28 500

Extra timma

3 500

Företag/Privat (Parkett)
Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 3 värdar à 3 timmar
Heldag = 8 timmar

41 000

Halvdag = 4 timmar

27 500

Extra timma

3 500

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund samt förvaltningar i Borås Stad
Heldag = 8 timmar

17 500

Halvdag = 4 timmar

12 500

Extra timma

2 000

Lilla scenen
Inklusive 1 tekniker heldag, 2 värdar à 3 tim
Heldag = 8 timmar

18 000

Halvdag

12 000

Extra timma

2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad
Undantag se inledningen.
Heldag = 8 timmar

7 000

Halvdag

5 700

Extra timma

1 000

Kulturförvaltningen

Personalkostnader

I lokalhyran ingår Stadsteaterns ljus- och ljudutrustning, i den mån den är disponibel.
Teaterns personal är behjälplig med att bära och bygga.
Vid in- och urlast dagen före eller efter förhyrningen debiteras 800 kr/tim per tekniker.
Vid längre hyresperiod kan förhandling av hyran ske.
Vid rent kommersiella uthyrningar med biljettintäkter tas provision.
Storlek på provision beslutas från fall till fall av Borås Stadsteater.

2018-08-16

Teatern biljettpriser
Stora scenen
Ordinarie

250

Barn

under 13 år

80

Ungdom

under 25 år

100

Studerande

heltidsstuderande

100

Pensionär

65+

195

Fri

0

Teaterkort

125

Teaterkort ungdom

75

Grupp

160

Personal

100

Teaterombud

120

SÄS

160

Elev

40

Lärare

0

Guidad tur

130

Pussel vuxen

95

Pussel ungdom

0

Lilla scenen
Ordinarie

210

Barn

under 13 år

80

Ungdom

under 25 år

100

Studerande

heltidsstuderande

100

Pensionär

65+

175

Fri

0

Teaterkort

125

Teaterkort ungdom

75

Grupp

130

Personal

100

Teaterombud

110

SÄS

130

Elev

40

Lärare

0

Guidad tur

130

Pussel vuxen

95

Pussel ungdom

0

2018-08-16

Röda Rummet och Vävarsalen
I uthyrningen ingår viss teknisk utrustning.
Heldag = 8 timmar

5 000

Halvdag

3 000

Extra timma

1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad
Undantag se inledningen.
Heldag = 8 timmar

2 000

Halvdag

1 000

Kulturförvaltningen

Personalkostnader

Tisdagar på Kulturhuset
Biljettpris

60

Biblioteket
Avgifter på biblioteken i Borås
Förseningsavgifter
Böcker och andra medier kr/dag

3

Spelfilm och TV-spel kr/dag

20

Max per titel

100

Max per återlämningstillfälle

200

Faktureringsavgift

35

Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier,
med undantag för Spelfilm, Pc-spel och TV-spel.
Förlorat bibliotekskort
Barn

10

Vuxna

20

Fjärrlån
per exemplar när boken hämtas

10

Förstörd eller förlorad bok
huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel

300

200 kr för vuxenmedia

200

150 kr för barnmedia

150

100 kr för tidskrifter

100

OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.
Kopior per styck

3

(gratis vid kopiering av referensmaterial)

2018-08-16

Borås Konstmuseum och Textilmuseet
Inträde barn och unga, tom 25 år

Fri entré

Inträde student

Fri entré

Inträde vuxen/pensionär

50

Årskort privat(*)

100

Årskort företag(**)

1 500

Ordinarie visningar

Ingår i entrépriset

Introduktion (30 min)

500

Visning (40-60 minuter)

700

Museilektion (gratis för skolor i Borås)

700

Visning kväll och helg

1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors

700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet och Borås Konstmuseum
för en person under ett verksamhetsår 1 januari – 31 december under ordinarie öppettid och
verksamhet. För föreläsningar och andra evenemang kan eventuell extra inträdesavgift tas ut.
Kortet måste uppvisas vid entrén.
(**) I Årskort företag ingår fri entré för hur många kunder man vill på respektive museums ordinarie
öppettider. Kortet måste uppvisas vid entrén.
Om företaget vill ha specialvisningar får istället ett separat samverkansavtal skrivas.

Borås Konstmuseum
Heldag = 8 timmar

15 000

Halvdag

10 000

Extra timma

1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad
Undantag se inledningen.
Heldag = 8 timmar

5 000

Halvdag

3 000

Extra timma

1 000

Kulturförvaltningen

Personalkostnader

Kostnader för eventuell teknik tillkommer.
Bokade visningar för:
folkhögskola, universitet/högskola, privata grupper, företagsgrupper*
Introduktion 30 min

500

Visning 40-60min

700

Visning kväll (efter kl 17) och helg

1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person

2018-08-16

Textilmuseet
Hela Textilmuseet
Heldag endast måndag

20 000

Halvdag endast måndag

10 000

Hörsal
Heldag

4 000

Halvdag

2 000

Extra timma

800

Inkl. högtalaranläggning, mygga, hörslinga, data/dia-projektor, video, DVD, whiteboard, IT-uppkoppling etc.
Max 60 personer i biosittning.

Studierum/forskarsal
Heldag

1 500

Extra timma

300

Vid hyra av Textilmuseet ingår teknisk personal, konferensrum samt personal för guidningar
och övrigt iordningsställande. Kaffe och mat bokas och intas på The Company café och restaurang.
Till Hörsalen finns ett minikök för självservice.

2018-08-16

Borås Museum
Entréavgifter
Fri entré under ordinarie öppettid. Vid föreläsningar och andra evenemang kan variationer förekomma.

Larmning extra/tillfälle

300

Guidepriser för bokade grupper
Introduktion 20 minuter

500

Visning 45-60 min

700

Kväll, vardag

1 500

Helger, ej ordinarie öppettid

1 500

Kaffe/fralla vid guidning för grupp (Gästis alt. redskapsbod) (per pers.)

40

Museilektion (skolor ej Borås Stad, max 3 tim)

700

Skolvisningar (skolor ej Borås Stad, max 1,5 tim)

500

Hela museet
Halvdag, vinter eller endast måndag sommarsäsong

5 000

Heldag som ovan

10 000

Kyrkan
Bröllop, dop, begravning ordinarie öppettid (max 1,5 tim)

2 500

Bröllop etc. extra öppethållande (max 1,5 tim)

3 500

Museivärd och altarblommor ingår
Hyra kyrkan för andra evenemang per tim

600

Halvdag

2 000

Verkstaden eller Gästis
inkl. projektor, kök och toalett, bord och stolar för workshops etc.
Per timme

400

Halvdag

1 500

Heldag

2 500

Redskapsboden
Per timme

300

Halvdag

500

Heldag

800

Fri lokaltillgång gäller möten för
Hembygdsföreningar

D7HKF

Kulturförvaltningen

Parkstadens vänner

Kulturnämnden (Borås & Västra Götaland)

Slöjd i Väst vid kurser och samverkansprojekt

Textilhistoriska sällskapet

2018-08-16

Borås Kulturskola
Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal
Scenutrymme, 80 personer samlingssal, heldag 8 timmar

10 000

"-, halvdag 4 timmar

8 000

Konferensrum, 12 personer för grupparbete

2 500

Ytterligare tre lokaler för grupparbete, per lokal

2 500

Dessa fyra lokaler har samma taxa oavsett hel- eller halvdag
Avgifter och hyror

kr/termin

Terminsavgift barn/ungdom

300 (*)

Terminsavgift vuxenkör

400 (*)

Terminsavgift vuxen

800 (*)

Instrumenthyra

200 (**)

Fördjupningselev

700

Säljverksamhet 60 minuter/vecka

10 965

(*) De två första lektionerna på ny kurs är fria, därefter debitering.
(**) Om instrumentet inte återlämnas omedelbart efter avslutad kurs
faktureras hela kostnaden för nyköp.

Röda Kvarn
Ordinarievisningar

70

3D-visningar

90

Barnfilmsmatiné
Ordinarievisningar

40

3D-visningar

60

Skolbio
Förskola till Årskurs 9; kronor per lärare/elev

10

Gymnasiet; kronor per lärare/elev

20

Rabatthäften
600 kronor för 10 biljetter/filmer.Rabatthäften kan även köpas i Kulturhusets reception.
Kupongen bytes mot biljett i kassan på Röda Kvarn.
Garanterar ej plats. Gäller ej på 3D-visningar eller eventuella specialarrangemang.
Går ej att byta mot kontanter eller kombinera med andra erbjudanden.

Fotografering
Fotografering för kommersiellt bruk i Kultur-

2 000

förvaltningens lokaler

2018-08-16

Sida

SKRIVELSE

Erik Lagerborg
Handläggare
0768 888204
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00107 1.2.3.1

Taxa för uthyrning av Borås Stadsteaters Stora scen
hösten 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar upprättat förslag till taxa för uthyrning av Borås
Stadsteaters Stora scen hösten 2018.
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnad av den stora scenen sker en justering av priser för
uthyrning i syfte att anpassa efter de nya omständigheterna. Priserna börjar gälla
2018-10-01 för nya förfrågningar. Tidigare ingångna avtal där pris redan är
överenskommet gäller.
Stora scenen
Företag/Privat (Hel salong)
Inklusive 3 tekniker á 8 timmar, 4 värdar á 3 timmar
Heldag = 8 timmar
42 000 kr/dag
Halvdag = 4 timmar
28 500 kr/halvdag
Extra timma
3 500 kr/timma
Företag/Privat (Parkett)
Inklusive 3 tekniker á 8 timmar, 3 värdar á 3 timmar
Heldag = 8 timmar
41 000 kr/dag
Halvdag = 4 timmar
27 500 kr/halvdag
Extra timma
3 500 kr/timma

Föreningar, studieförbund samt internt Borås Stad
Heldag
17 500 kr/dag (8 timmar)
Halvdag
12 500 kr/halvdag (4 timmar)
Extra timma
2 000 kr/timma

Beslutet expedieras till
1. Borås Stadsteater
2. Kulturförvaltningen

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturförvaltningens avgifter 2018
Revidering
Inledning

(kr)

Antagen i Kulturnämnden 2018-08-27 §

Allmänt gäller att kontrakt ska upprättas mellan hyresgäst och Kulturförvaltningen
inför varje uthyrning. Lokalerna kan bokas för såväl interna som externa möten, förutsatt att dessa
är religiöst obundna, med undantag för dop, bröllop och begravning i Ramnakyrkan.

Politiska organisationer som är representerade i Borås Stads Fullmäktige kan
hyra Röda Rummet och Vävarsalen för interna möten.

Kulturhuset
Visning av Kulturhuset

2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar
i Borås Stad. Undantag se inledningen

500

Borås Stadsteater
Stora scenen
Företag/Privat (Hel salong)
Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 4 värdar à 3 timmar
Heldag = 8 timmar

42 000

Halvdag = 4 timmar

28 500

Extra timma

3 500

Företag/Privat (Parkett)
Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 3 värdar à 3 timmar
Heldag = 8 timmar

41 000

Halvdag = 4 timmar

27 500

Extra timma

3 500

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund samt förvaltningar i Borås Stad
Heldag = 8 timmar

17 500

Halvdag = 4 timmar

12 500

Extra timma

2 000

Lilla scenen
Inklusive 1 tekniker heldag, 2 värdar à 3 tim
Heldag = 8 timmar

18 000

Halvdag

12 000

Extra timma

2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad
Undantag se inledningen.
Heldag = 8 timmar

7 000

Halvdag

5 700

Extra timma

1 000

Kulturförvaltningen

Personalkostnader

I lokalhyran ingår Stadsteaterns ljus- och ljudutrustning, i den mån den är disponibel.
Teaterns personal är behjälplig med att bära och bygga.
Vid in- och urlast dagen före eller efter förhyrningen debiteras 800 kr/tim per tekniker.
Vid längre hyresperiod kan förhandling av hyran ske.
Vid rent kommersiella uthyrningar med biljettintäkter tas provision.
Storlek på provision beslutas från fall till fall av Borås Stadsteater.

2018-08-16

Teatern biljettpriser
Stora scenen
Ordinarie

250

Barn

under 13 år

80

Ungdom

under 25 år

100

Studerande

heltidsstuderande

100

Pensionär

65+

195

Fri

0

Teaterkort

125

Teaterkort ungdom

75

Grupp

160

Personal

100

Teaterombud

120

SÄS

160

Elev

40

Lärare

0

Guidad tur

130

Pussel vuxen

95

Pussel ungdom

0

Lilla scenen
Ordinarie

210

Barn

under 13 år

80

Ungdom

under 25 år

100

Studerande

heltidsstuderande

100

Pensionär

65+

175

Fri

0

Teaterkort

125

Teaterkort ungdom

75

Grupp

130

Personal

100

Teaterombud

110

SÄS

130

Elev

40

Lärare

0

Guidad tur

130

Pussel vuxen

95

Pussel ungdom

0

2018-08-16

Röda Rummet och Vävarsalen
I uthyrningen ingår viss teknisk utrustning.
Heldag = 8 timmar

5 000

Halvdag

3 000

Extra timma

1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad
Undantag se inledningen.
Heldag = 8 timmar

2 000

Halvdag

1 000

Kulturförvaltningen

Personalkostnader

Tisdagar på Kulturhuset
Biljettpris

60

Biblioteket
Avgifter på biblioteken i Borås
Förseningsavgifter
Böcker och andra medier kr/dag

3

Spelfilm och TV-spel kr/dag

20

Max per titel

100

Max per återlämningstillfälle

200

Faktureringsavgift

35

Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier,
med undantag för Spelfilm, Pc-spel och TV-spel.
Förlorat bibliotekskort
Barn

10

Vuxna

20

Fjärrlån
per exemplar när boken hämtas

10

Förstörd eller förlorad bok
huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel

300

200 kr för vuxenmedia

200

150 kr för barnmedia

150

100 kr för tidskrifter

100

OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.
Kopior per styck

3

(gratis vid kopiering av referensmaterial)
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Borås Konstmuseum och Textilmuseet
Inträde barn och unga, tom 25 år

Fri entré

Inträde student

Fri entré

Inträde vuxen/pensionär

50

Årskort privat(*)

100

Årskort företag(**)

1 500

Ordinarie visningar

Ingår i entrépriset

Introduktion (30 min)

500

Visning (40-60 minuter)

700

Museilektion (gratis för skolor i Borås)

700

Visning kväll och helg

1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors

700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet och Borås Konstmuseum
för en person under ett verksamhetsår 1 januari – 31 december under ordinarie öppettid och
verksamhet. För föreläsningar och andra evenemang kan eventuell extra inträdesavgift tas ut.
Kortet måste uppvisas vid entrén.
(**) I Årskort företag ingår fri entré för hur många kunder man vill på respektive museums ordinarie
öppettider. Kortet måste uppvisas vid entrén.
Om företaget vill ha specialvisningar får istället ett separat samverkansavtal skrivas.

Borås Konstmuseum
Heldag = 8 timmar

15 000

Halvdag

10 000

Extra timma

1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad
Undantag se inledningen.
Heldag = 8 timmar

5 000

Halvdag

3 000

Extra timma

1 000

Kulturförvaltningen

Personalkostnader

Kostnader för eventuell teknik tillkommer.
Bokade visningar för:
folkhögskola, universitet/högskola, privata grupper, företagsgrupper*
Introduktion 30 min

500

Visning 40-60min

700

Visning kväll (efter kl 17) och helg

1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person

2018-08-16

Textilmuseet
Hela Textilmuseet
Heldag endast måndag

20 000

Halvdag endast måndag

10 000

Hörsal
Heldag

4 000

Halvdag

2 000

Extra timma

800

Inkl. högtalaranläggning, mygga, hörslinga, data/dia-projektor, video, DVD, whiteboard, IT-uppkoppling etc.
Max 60 personer i biosittning.

Studierum/forskarsal
Heldag

1 500

Extra timma

300

Vid hyra av Textilmuseet ingår teknisk personal, konferensrum samt personal för guidningar
och övrigt iordningsställande. Kaffe och mat bokas och intas på The Company café och restaurang.
Till Hörsalen finns ett minikök för självservice.

2018-08-16

Borås Museum
Entréavgifter
Fri entré under ordinarie öppettid. Vid föreläsningar och andra evenemang kan variationer förekomma.

Larmning extra/tillfälle

300

Guidepriser för bokade grupper
Introduktion 20 minuter

500

Visning 45-60 min

700

Kväll, vardag

1 500

Helger, ej ordinarie öppettid

1 500

Kaffe/fralla vid guidning för grupp (Gästis alt. redskapsbod) (per pers.)

40

Museilektion (skolor ej Borås Stad, max 3 tim)

700

Skolvisningar (skolor ej Borås Stad, max 1,5 tim)

500

Hela museet
Halvdag, vinter eller endast måndag sommarsäsong

5 000

Heldag som ovan

10 000

Kyrkan
Bröllop, dop, begravning ordinarie öppettid (max 1,5 tim)

2 500

Bröllop etc. extra öppethållande (max 1,5 tim)

3 500

Museivärd och altarblommor ingår
Hyra kyrkan för andra evenemang per tim

600

Halvdag

2 000

Verkstaden eller Gästis
inkl. projektor, kök och toalett, bord och stolar för workshops etc.
Per timme

400

Halvdag

1 500

Heldag

2 500

Redskapsboden
Per timme

300

Halvdag

500

Heldag

800

Fri lokaltillgång gäller möten för
Hembygdsföreningar

D7HKF

Kulturförvaltningen

Parkstadens vänner

Kulturnämnden (Borås & Västra Götaland)

Slöjd i Väst vid kurser och samverkansprojekt

Textilhistoriska sällskapet

2018-08-16

Borås Kulturskola
Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal
Scenutrymme, 80 personer samlingssal, heldag 8 timmar

10 000

"-, halvdag 4 timmar

8 000

Konferensrum, 12 personer för grupparbete

2 500

Ytterligare tre lokaler för grupparbete, per lokal

2 500

Dessa fyra lokaler har samma taxa oavsett hel- eller halvdag
Avgifter och hyror

kr/termin

Terminsavgift barn/ungdom

300 (*)

Terminsavgift vuxenkör

400 (*)

Terminsavgift vuxen

800 (*)

Instrumenthyra

200 (**)

Fördjupningselev

700

Säljverksamhet 60 minuter/vecka

10 965

(*) De två första lektionerna på ny kurs är fria, därefter debitering.
(**) Om instrumentet inte återlämnas omedelbart efter avslutad kurs
faktureras hela kostnaden för nyköp.

Röda Kvarn
Ordinarievisningar

70

3D-visningar

90

Barnfilmsmatiné
Ordinarievisningar

40

3D-visningar

60

Skolbio
Förskola till Årskurs 9; kronor per lärare/elev

10

Gymnasiet; kronor per lärare/elev

20

Rabatthäften
600 kronor för 10 biljetter/filmer.Rabatthäften kan även köpas i Kulturhusets reception.
Kupongen bytes mot biljett i kassan på Röda Kvarn.
Garanterar ej plats. Gäller ej på 3D-visningar eller eventuella specialarrangemang.
Går ej att byta mot kontanter eller kombinera med andra erbjudanden.

Fotografering
Fotografering för kommersiellt bruk i Kultur-

2 000

förvaltningens lokaler

2018-08-16
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Emma Gerdien
Handläggare
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00094 3.6.1.3

Ansökan från Borås Feministiska Förening om bidrag
till arrangemanget Föreläsningsserie
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja arrangemanget ett bidrag med 5 tkr.
Ärendet i sin helhet
Borås Feministiska Förening är en nystartad organisation som vill erbjuda
föreläsningar med fokus på jämställdhet och integration. Föreningen planerar
för ett ambitiöst program som bedöms stärka kunskaperna och medvetenheten
kring genus- och integrationsfrågor.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Borås Feministiska Förening om bidrag till arrangemanget
Föreläsningsserie

Beslutet expedieras till
1. Borås Feministiska Förening
2. Kulturkontoret

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Emma Gerdien
Handläggare
033 357042
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00096 3.6.1.3

Ansökan från Somaliska Föreningen i Borås om bidrag
till arrangemanget Somali Maay språk- och
kulturkonferens
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar 10 tkr till arrangemanget Somali Maay språk- och
kulturkonferens.
Ärendet i sin helhet
Arrangemanget lyfter det somaliska Maayspråket och bjuder in forskare
internationellt och nationellt. Arrangemanget bedöms stärka kunskaperna och
medvetenheten om Maayspråket och de kulturella uttryck samt identitet som är
kopplat till det, samt bidra till internationellt utbyte i Borås Stad.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Somaliska Föreningen i Borås om bidrag till arrangemanget
Somali Maay språk- och kulturkonferens.
2. Komplettering till ansökan om bidrag till arrangemanget Somali Maay språkoch kulturkonferens.
Beslutet expedieras till
1. Somaliska Föreningen i Borås
2. Kulturkontoret

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00108 3.6.1.3

Ansökan från Peace - Row om bidrag till
arrangemanget Swedish African Gospel Music Concert
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja 10 tkr till arrangemanget Swedish African
Gospel Music Concert.
Ärendet i sin helhet
Arrangemanget bedöms stärka bredden i Borås Stads kulturliv, tillgängliggöra
internationella artister för Borås invånare samt bidra till utvecklingen av den
lokala gospelmusiken. Arrangemanget är väl planerat och har tidigare
genomförts två gånger i Göteborg. Nu vill föreningen hämta hem
arrangemanget till Borås Stad, vilket Kulturnämnden välkomnar.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Peace - Row om bidrag till arrangemanget Swedish African
Gospel Music Concert
Beslutet expedieras till
1. Ansökan från Peace - Row
2. Kulturkontoret

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00111 1.2.3.2

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Riskanalys och intern kontrollplan 2019
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2019
och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och
intern kontroll. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och
sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör
riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta
så ska det kommenteras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta
med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2019 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. 2018 har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets- och
förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med
riskidentifiering genom en workshop. Med anledning av Kommunfullmäktiges
beslut om att ändra tiderna för inrapportering av riskanalys och intern kontroll i
syfte att tydligare koppla arbetet till budgetprocessen har 2019 års arbete med
riskanalys och intern kontrollplan gjorts kort efter att 2018 års riskanalys och
interna kontrollplan antogs av nämnden. Detta har gjort att 2018 års arbete har
använts som grund inför 2019 års riskanalys och interna kontrollplan och
nämnden har beaktat förändringar inför verksamhetsåret 2019. Nämnden har
fått en genomgång av årets arbete och tillfälle att beakta risker inför 2019.
Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I planen specificeras
riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att
identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden är en del i
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som
hanteras på verksamhetsnivå.

Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2019, 2018-08-27
2. Intern kontrollplan 2019, 2018-08-27
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Riskanalys 2019
Kulturnämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll
och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.

2 Regler för Intern kontroll
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen
har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna
kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. Regler och anvisningar för intern kontroll inom Kulturnämnden antogs 2018-05-21 och beskriver
ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner.
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband med budgeten. Genomförande av den interna
kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa
uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
Kulturnämndens regler för intern kontroll bifogas till rapporten.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en
intern kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken
bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden
kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2019 har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. 2018 har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering
genom en workshop. Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om att ändra tiderna för inrapportering av riskanalys och intern kontroll i syfte att
tydligare koppla arbetet till budgetprocessen har 2019 års arbete med riskanalys och intern kontrollplan gjorts kort efter att 2018 års riskanalys och
interna kontrollplan antogs av nämnden. Detta har gjort att 2018 års arbete har använts som grund inför 2019 års riskanalys och interna kontrollplan
och nämnden har beaktat förändringar inför verksamhetsåret 2019. Nämnden har fått en genomgång av årets arbete och tillfälle att beakta risker inför
2019.
Kulturnämnden, Riskanalys 2019
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4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Delegation

Risk att delegationsordningen ej följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar beslut i ärenden där denne ej
har behörig delegation. Risk att delegationsbeslut inte
redovisas till nämnd.

9

Ja

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

6

Nej

Verksamhetsplanerin
g

Risk för osäkerhet i planeringsförutsättningar
Beskrivning
Utställningar och arrangemang behöver ofta bokas
och planeras på flera års sikt, samtidigt som den
interna budgetprocessen och planeringen sker på ett
års sikt. Detta kan innebära svårigheter och osäkerhet
i verksamhetsplaneringen. Risken avser främst
Textilmuseet, Konstmuseet och Stadsteatern.

6

Nej

Mål och uppdrag

Risk att verksamhet ej bedrivs ändamålsenligt och
effektivt
Beskrivning
Det finns svårigheter att täcka upp för
grundverksamheten i takt med att nya uppdrag
tillkommer utan att resurser tillförs. Förvaltningen får
många uppdrag från olika aktörer vilket ger
svårigheter i helhetssyn kopplat till alla uppdrag.
Uppdragen kommer även från nationellt och regionalt
håll och kräver uppföljning vid sidan av om de system
som Borås Stad använder. Bristande helhetssyn
kopplat till alla mål, uppdrag och styrdokument som
gäller för förvaltningen ger svårighet för nämnden och
förvaltningsledningen att styra och leda
verksamheten.

12

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2019

Kommentar

Direkt åtgärd

Risken fanns med i intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.
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Beslutsprocess/ärend
ehantering

Risk för bristande information i besluts- och
ärendeprocess
Beskrivning
Nämnden upplever svårigheter i informationsflöde
kopplat till beslut och ärendehantering. Försenade
eller bristande underlag ger svårigheter i
beslutsfattande. Ett nytt verksamhetssystem för
ärendehantering- Ciceron har införts vilket också kan
öka risken för otydlighet i processen då det är ett nytt
system som vi behöver lära oss.

12

Ja

Hantering av
personuppgifter

Risk att personuppgifter eller annan känslig
information röjs
Beskrivning
Det finns en risk att personuppgifter eller annan
känslig information kopplat till brukare/användare röjs.
Den nya dataskyddslagen kräver anpassningar och
nya rutiner i verksamheter i syfte att skydda
medborgarnas rättigheter. Det finns en risk att lagen
inte efterlevs utifrån att man inte har hunnit få
kunskap och säkra sina rutiner för arbetet.

12

Ja

Riskbed
ömning

Till
plan

Risken fanns med intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.

5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut
Beskrivning
Risk att felaktiga belopp utbetalas till personer som ej
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal och lagar
inom det personalrättsliga området

6

Nej

Samtliga
verksamheter

Risk för sårbarhet i organisationen
Beskrivning
Verksamheten kan påverkas negativt genom
försämrad kvalitet, nedragningar eller i värsta fall
stänging/utebliven aktivitet på grund av svårigheter att
rekrytera kompetent personal eller vikarier.

6

Nej

Kulturnämnden, Riskanalys 2019
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6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Representationutbildning

Riskbed
ömning

Till
plan

Risk för att befintliga resurser inte används
ändamålsenligt
Beskrivning
Risk finns att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverket inte följs vilket leder till att
resurserna inte används ändamålsenligt.
Representation ska ske med omdöme och med tanke
på kommunens bästa. Anställda och förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas
uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin
tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt som vi kan
försvara både inför allmänheten och inom vår egen
organisation.

9

Ja

Risk att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att upphandlingar inte görs enligt LOU och Borås
Stads upphandlingsregler och policys

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan genom detta riskera
att stämmas för avtalsbrott om ramavtalets delar ej
uppfylls korrekt.

9

Ja

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Risk att riktlinjerna kopplat till hantering av kontanta
medel inte följs. En osäkerhet i hanteringen av
kontanta medel kan leda till svinn.

6

Nej

Riskbild

Kommentar

Direkt åtgärd

Kundfakturoravgiftsdebitering
Upphandling

Kontanthantering

Kulturnämnden, Riskanalys 2019
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Leverantörsfakturor

Inköp med kreditkort

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risk finns att utbetalningar görs till oegentliga
leverantörer. En felaktig hantering av
leverantörsfakturor kan leda till att felaktiga belopp
betalas ut till oegentliga leverantörer.

4

Nej

Risk för ökade påminnelseavgifter på grund av
förfallna fakturor
Beskrivning
Risk finns att fakturor inte betalas i tid vilket ökar
kostnaderna för exempelvis dröjsmålsräntor och
påminnelseavgifter. I långtgående fall hamnar
fakturorna hos inkassobolagen med risk för ökade
inkassokostnader.

6

Nej

Risk för inköp utanför ramavtal
Beskrivning
Alla inköp i kommunen ska så långt det är möjligt ske
hos avtalsleverantör och mot faktura. När
ordersystem saknas är det rekvisition som gäller för
erhållande av faktura. Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt, handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska utgöra ett alternativ till
inköp mot faktura utan att det ska minimera behovet
av frekventa personliga utlägg. Många inköpare med
möjlighet till alternativa betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att redovisningen av kostnaderna
inte blir transparent samt ger en ökad administration.

12

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2019
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Risk för att redovisning av kostnader inte är
transparent
Beskrivning
Alla inköp i kommunen ska så långt det är möjligt ske
hos avtalsleverantör och mot faktura. När
ordersystem saknas är de rekvisition som gäller för
erhållande av faktura. Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska utgöra ett alternativ till
inköp mot faktura utan att det ska minimera behovet
av frekventa personliga utlägg.
Många inköpare med möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som exempelvis kreditkort
ökar riskerna för att inköp görs utanför ramavtal, att
redovisningen av kostnaderna inte blir transparant
samt ger en ökad administration.

12

Ja

Risk för ökad administration kopplat till redovisning av
kostnader
Beskrivning
Alla inköp i kommunen ska så långt det är möjligt ske
hos avtalsleverantör och mot faktura. När
ordersystem saknas är de rekvisition som gäller för
erhållande av faktura. Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska utgöra ett alternativ till
inköp mot faktura utan att det ska minimera behovet
av frekventa personliga utlägg.
Många inköpare med möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som exempelvis kreditkort
ökar riskerna för att inköp görs utanför ramavtal, att
redovisningen av kostnaderna inte blir transparant
samt ger en ökad administration.

12

Ja
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7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Kommentar

Direkt åtgärd

Verksamhetskontrolle
r
Hantering av
konstsamling

Risk för skador på konstsamling
Beskrivning
Brister i hantering, inventering och förvaring av
konstsamling kan orsaka skador på konst. Ett nytt
system för inventering av konstsamling har
introducerats samtidigt som det har varit en hög
personalomsättning i verksamheten. Detta utgör en
risk för att inventeringen inte är fullständig och rutin
för hantering av konst inte är aktuell. Konstsamlingen
har ett stort ekonomiskt värde och affektionsvärde för
kommunen vilket gör det särskilt angeläget att
kvalitetssäkra arbetet.

12

Ja

Kulturskolan

Risk att ej kunna uppfylla målsättning om att alla
elever ska ges plats på Kulturskolan
Beskrivning
Kulturskolan har som målsättning att kunna bereda
plats till alla barn och unga som efterfrågar det. Det är
idag många sökande till Kulturskolans verksamhet
och det finns en risk att inte kunna möta efterfrågan
på grund av resursbrist.

6

Ja

Säkerhet och trygghet

Risk för otrygghet på våra mötesplatser/vid
arrangemang
Beskrivning
Risk för att hot och våld uppstår mot personal eller
besökare på våra mötesplatser eller arrangemang
uppstår. Öppna mötesplatser med generösa
öppettider medför ibland ensamarbete vilket utgör en
särskild sårbarhet. Risken finns för alla verksamheter
men särskilt de i Kulturhuset, Kulturskolan och
biblioteken.

9

Ja

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att ogiltiga/felaktiga avtal skrivs
Beskrivning
Personal saknar juridisk kompetens vilket ger en
osäkerhet vid avtalsskrivning. Felaktigt skrivna avtal
kan generera ekonomiska förluster och felaktiga
resultat. Risken avser främst Stadsteatern.

9

Ja
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2018 har det skett en stor förändring
för Kulturskolan genom flytt till nya
lokaler som påverkar denna riskbild.
Sannolikhetsbedömningen
förändras därmed och risken tas
inte med i intern kontrollplan 2019.
Arbetet kommer följas på
verksamhetsnivå.

Risken fanns med i intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.
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Marknadsföring och
kommunikation

Risk att vi inte når målgruppen
Beskrivning
Kulturförvaltningens målsättning är att nå ut till alla
boråsare med kulturutbudet. Eftersom målgruppen är
bred krävs många olika kanaler för att nå ut. Det finns
svårigheter i att nå nya grupper/besökare än de som
redan idag nyttjar kulturutbudet.

9

Ja

Bidragsgivning

Risk för felaktiga bidragsutbetalningar
Beskrivning
Risk för att bidrag till Studieförbunden inte fördelas på
rätt sätt.

6

Nej

Posthantering

Risk att posthantering och diarieföring inte fungerar
Beskrivning
Risk att posthantering och diarieföring inte fungerar

6

Nej

Risken fanns med i intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.

8 Riskmatris
4

8

12
11

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

13

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

18

3

6
4

5

7

9
1

2

3

12
14

21

4
3

10

15

22

23

16

6

17

19

3

20
2

2

4

Konsekvens

9
2
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6
8

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

24

8
1

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)
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1

2

3

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

14

10
Åtgärd krävs (9-12)

Verksamhet /
Process
Representationutbildning

Risknu
mmer

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 24

Riskbild

Konsekvens
2019

Sannolikhet
2019

Riskbed
ömning
2019

Till plan
2019

1

Risk för att befintliga resurser inte
används ändamålsenligt

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

2

Risk att lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

3

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

4

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Personal- och
lönekontroller

5

Risk för att felaktiga löner betalas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Delegation

6

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Inventarier

7

Risk för att brand och stöld uppstår.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

8

Risk för sårbarhet i organisationen

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kommentar

Kundfakturoravgiftsdebitering
Upphandling

Verksamhetskontr
oller
Samtliga
verksamheter
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Verksamhet /
Process
Leverantörsfaktur
or

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens
2019

Sannolikhet
2019

Riskbed
ömning
2019

Till plan
2019

Kommentar

9

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

10

Risk för ökade påminnelseavgifter på
grund av förfallna fakturor

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

11

Risk för inköp utanför ramavtal

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

12

Risk för att redovisning av kostnader
inte är transparent

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

13

Risk för ökad administration kopplat till
redovisning av kostnader

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Hantering av
konstsamling

14

Risk för skador på konstsamling

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kulturskolan

15

Risk att ej kunna uppfylla målsättning
om att alla elever ska ges plats på
Kulturskolan

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Verksamhetsplan
ering

16

Risk för osäkerhet i
planeringsförutsättningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Säkerhet och
trygghet

17

Risk för otrygghet på våra
mötesplatser/vid arrangemang

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Mål och uppdrag

18

Risk att verksamhet ej bedrivs
ändamålsenligt och effektivt

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risken fanns med i intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.

Avtalsskrivning
Stadsteatern

19

Risk för att ogiltiga/felaktiga avtal skrivs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken fanns med i intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.

Marknadsföring
och
kommunikation

20

Risk att vi inte når målgruppen

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken fanns med i intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.

Inköp med
kreditkort
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2018 har det skett en stor förändring
för Kulturskolan genom flytt till nya
lokaler som påverkar denna riskbild.
Sannolikhetsbedömningen
förändras därmed och risken tas
inte med i intern kontrollplan 2019.
Arbetet kommer följas på
verksamhetsnivå.
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens
2019

Sannolikhet
2019

Riskbed
ömning
2019

Till plan
2019

Beslutsprocess/är
endehantering

21

Risk för bristande information i beslutsoch ärendeprocess

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Bidragsgivning

22

Risk för felaktiga bidragsutbetalningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Posthantering

23

Risk att posthantering och diarieföring
inte fungerar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Hantering av
personuppgifter

24

Risk att personuppgifter eller annan
känslig information röjs

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2019

Kommentar
Risken fanns med intern
kontrollplan 2018, det är för tidigt att
bedöma effekter varav riskbilden
kvarstår inför 2019.
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Intern kontrollplan 2019
Kulturnämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll
och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga,
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet.
Den interna kontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden i samband med beslut om budgeten.

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar beslut i ärenden där
denne ej har behörig delegation. Risk att
delegationsbeslut inte redovisas till nämnd.

Att delegationsordningen efterlevs

Stickprov 5 ärenden.
Kontroll av att det inte är fel
person som fattar beslut i
ärenden där personen har
behörighet/delegation.
Kontroll av att beslut på
delegation kommer till
nämndens kännedom.

Varje år

Mål och
uppdrag

Risk att
verksamhet ej
bedrivs
ändamålsenligt
och effektivt

Det finns svårigheter att täcka upp för
grundverksamheten i takt med att nya uppdrag
tillkommer utan att resurser tillförs.
Förvaltningen får många uppdrag från olika
aktörer vilket ger svårigheter i helhetssyn
kopplat till alla uppdrag. Uppdragen kommer
även från nationellt och regionalt håll och
kräver uppföljning vid sidan av om de system
som Borås Stad använder. Bristande
helhetssyn kopplat till alla mål, uppdrag och
styrdokument som gäller för förvaltningen ger
svårighet för nämnden och
förvaltningsledningen att styra och leda
verksamheten.

Förvaltningens arbete och uppföljning av mål
och uppdrag

Kontroll av alla
förvaltningens uppdrag och
mål i förhållande till
resurser, samt styrning från
kommunala, regionala och
nationella aktörer.
Kontrollen ska ge svar på
hur förvaltningen arbetar
med tilldelade mål och
uppdrag, hur prioriteringar
görs, samt hur man arbetar
med analys och
åtgärdsplaner vid
ofullständig måluppfyllelse

Varje år
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Beslutsprocess
/ärendehanteri
ng

Risk för bristande
information i
besluts- och
ärendeprocess

Nämnden upplever svårigheter i
informationsflöde kopplat till beslut och
ärendehantering. Försenade eller bristande
underlag ger svårigheter i beslutsfattande. Ett
nytt verksamhetssystem för ärendehanteringCiceron har införts vilket också kan öka risken
för otydlighet i processen då det är ett nytt
system som vi behöver lära oss.

Ärendehantering och beslutsprocess

Kontroll av ärendehantering
och beslutsprocess.

Varje år

Hantering av
personuppgifter

Risk att
personuppgifter
eller annan känslig
information röjs

Det finns en risk att personuppgifter eller
annan känslig information kopplat till
brukare/användare röjs. Den nya
dataskyddslagen kräver anpassningar och nya
rutiner i verksamheter i syfte att skydda
medborgarnas rättigheter. Det finns en risk att
lagen inte efterlevs utifrån att man inte har
hunnit få kunskap och säkra sina rutiner för
arbetet.

Kontroll av innehåll i verksamhetssystem

Kontroll av att innehåll i
verksamhetssystem
uppfyller krav enligt
dataskyddslagen.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för att
befintliga resurser
inte används
ändamålsenligt

Risk finns att representationsreglerna för
Borås Stad och Skatteverket inte följs vilket
leder till att resurserna inte används
ändamålsenligt. Representation ska ske med
omdöme och med tanke på kommunens
bästa. Anställda och förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på
kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara
sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi
handlar alltid på ett sätt som vi kan försvara
både inför allmänheten och inom vår egen
organisation.

Att representationsregler för Borås Stad och
Skatteverket efterlevs

Stickprov på fakturor

Varje år

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Representation
-utbildning
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Verksamhet /
Process
Upphandling

Inköp med
kreditkort

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att upphandlingar inte görs enligt LOU
och Borås Stads upphandlingsregler och
policys

Att Borås Stads regler för direktupphandling
efterlevs

Stickprov på gjorda inköp
inom gällande
beloppsgränser för
direktupphandling. Med
särskild granskning av
inköp inom
beloppsgränserna 100 000534 890 kr.

Varje år

Att kunskap om gällande regler finns

Informera om gällande
regler för berörda

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan genom detta riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls
korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Analys av rapport för
avtalstrohet.

Varje år

Risk för inköp
utanför ramavtal

Alla inköp i kommunen ska så långt det är
möjligt ske hos avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem saknas är det
rekvisition som gäller för erhållande av faktura.
Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt, handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet
med betalkortet är inte att det ska utgöra ett
alternativ till inköp mot faktura utan att det ska
minimera behovet av frekventa personliga
utlägg. Många inköpare med möjlighet till
alternativa betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar riskerna för att
inköp görs utanför ramavtal, att redovisningen
av kostnaderna inte blir transparent samt ger
en ökad administration.

Att inköp med kreditkort sker inom ramavtal

Stickprovskontroll (50-75
st) av gjorda inköp med
kreditkort

Varje år

Risk för att
redovisning av

Alla inköp i kommunen ska så långt det är
möjligt ske hos avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem saknas är de

Redovisning av kostnader där inköp gjorts
med kreditkort

Kontroll av hanteringen av
redovisade kostnader som
gjorts med kreditkort.

Varje år
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

kostnader inte är
transparent

rekvisition som gäller för erhållande av faktura.
Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet
med betalkortet är inte att det ska utgöra ett
alternativ till inköp mot faktura utan att det ska
minimera behovet av frekventa personliga
utlägg.
Många inköpare med möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som exempelvis
kreditkort ökar riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparant samt ger en
ökad administration.

Kontroll av inköp gjorda med kreditkort

Stickprovskontroll 50-75 st.

Varje år

Risk för ökad
administration
kopplat till
redovisning av
kostnader

Alla inköp i kommunen ska så långt det är
möjligt ske hos avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem saknas är de
rekvisition som gäller för erhållande av faktura.
Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet
med betalkortet är inte att det ska utgöra ett
alternativ till inköp mot faktura utan att det ska
minimera behovet av frekventa personliga
utlägg.
Många inköpare med möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som exempelvis
kreditkort ökar riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparant samt ger en
ökad administration.

Administration kopplat till redovisning av
kostnader av inköp gjorda med kreditkort

Kontroll av administrativa
rutiner.

Varje år

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

Brister i hantering, inventering och förvaring av
konstsamling kan orsaka skador på konst. Ett
nytt system för inventering av konstsamling har

Rutiner för konsthantering

Kontroll av rutiner för
konsthanteringen för den
egna konstsamlingen.
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Kontroll
frekvens
Varje år
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontroll
frekvens

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

introducerats samtidigt som det har varit en
hög personalomsättning i verksamheten. Detta
utgör en risk för att inventeringen inte är
fullständig och rutin för hantering av konst inte
är aktuell. Konstsamlingen har ett stort
ekonomiskt värde och affektionsvärde för
kommunen vilket gör det särskilt angeläget att
kvalitetssäkra arbetet.

Att förvaring av konst är ändamålsenlig

Stickprov på förvaring av
konst.

Varje år

Konstinventering

Kontroll av inventering för
konstsamling i syfte att
kvalitetssäkra arbetet efter
systembyte och
personalbyte.

Varje år

Kulturskolan

Risk att ej kunna
uppfylla
målsättning om att
alla elever ska ges
plats på
Kulturskolan

Kulturskolan har som målsättning att kunna
bereda plats till alla barn och unga som
efterfrågar det. Det är idag många sökande till
Kulturskolans verksamhet och det finns en risk
att inte kunna möta efterfrågan på grund av
resursbrist.

Målsättning i förhållande till resurser

Analys av målsättning i
förhållande till resurser.
Analysen syftar till att
klargöra kostnader per elev
samt vilka effekter
målsättningen ger utifrån
olika perspektiv.

Varje år

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet
på våra
mötesplatser/vid
arrangemang

Risk för att hot och våld uppstår mot personal
eller besökare på våra mötesplatser eller
arrangemang uppstår. Öppna mötesplatser
med generösa öppettider medför ibland
ensamarbete vilket utgör en särskild sårbarhet.
Risken finns för alla verksamheter men särskilt
de i Kulturhuset, Kulturskolan och biblioteken.

Säkerhetsrutiner

Översyn och genomgång
av säkerhetsrutiner för
verksamheterna och vid
arrangemang.

Varje år

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att
ogiltiga/felaktiga
avtal skrivs

Personal saknar juridisk kompetens vilket ger
en osäkerhet vid avtalsskrivning. Felaktigt
skrivna avtal kan generera ekonomiska
förluster och felaktiga resultat. Risken avser
främst Stadsteatern.

Rutin för avtalsskrivning

Kontroll och genomgång av
rutiner vid avtalsskrivning.

Varje år

Marknadsföring
och
kommunikation

Risk att vi inte når
målgruppen

Kulturförvaltningens målsättning är att nå ut till
alla boråsare med kulturutbudet. Eftersom
målgruppen är bred krävs många olika kanaler
för att nå ut. Det finns svårigheter i att nå nya
grupper/besökare än de som redan idag nyttjar
kulturutbudet.

Marknadsföring och information i förhållande
till målgrupp

Analys av
marknadsföringsinsatser
och informationsspridning
kopplat till olika
verksamheter och
målgrupper.
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Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00071 3.6.2.25

Yttrande över motionen Stärk skolbiblioteken!
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen Stärk skolbiblioteken.
Sammanfattning
Kulturnämnden instämmer med Alliansens förslag i motionen Stärk
skolbiblioteken att skolbiblioteksverksamheten behöver en plan och strategi för
verksamheten. Borås Stads skolbiblioteksprogram togs i Kulturnämnden
2018-05-21. Det strategiska arbetet för skolbiblioteksverksamheten pågår i
verksamheten med fokus på frågor om utveckling, kvalitet och likvärdighet.
Kulturnämnden instämmer med motionärerna att budgeten för skolbiblioteksverksamheten ska ingå i Kulturnämndens ram. Under 2017 och 2018 har det
pågått långdragna processer angående budget för skolbiblioteksverksamheten
mellan Kulturförvaltningen och Grundskoleförvaltningen innan medel förts
över till Kulturförvaltningen.
Ärendet i sin helhet
Alliansen har i motionen Stärk skolbiblioteken daterad 2018-04-12 föreslaget i
tre punkter att Kulturnämnden ska ges uppdrag att ta fram en
skolbiblioteksplan, ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamhet och att
budget för skolbiblioteksverksamhet överförs till Kulturnämnden.
Kulturnämnden ställer sig bakom motionen i sin helhet och har följande
kompletteringar och förtydligande.
Skolbiblioteksprogram
Ett aktuellt skolbiblioteksprogram finns i Borås Stad sedan 2018-05-21 då
beslut om programmet efter remiss till Grundskolenämnden togs av
Kulturnämnden.
I december 2015 togs beslut att påbörja ett förbättringsarbete på
skolbiblioteken i grundskolan och grundsärskolan. Arbetet pågick under 2016
och utvärderades 2017 av Grundskoleförvaltningen. Resultatet av utvärderingen
visade på behovet av ett skolbiblioteksprogram i Borås. Arbetet med att ta fram
programmet har gjorts i samverkan mellan Grundskoleförvaltning och
Kulturförvaltning.
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Strategiskt arbete
Det pågår ett strategiskt arbete för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet med
hög kvalitet för alla elever i Borås Stad.
I Borås Stads Skolbiblioteksprogram finns tydliga mål och en hög
ambitionsnivå att ge eleverna en skolbiblioteksverksamhet med god kvalitet
utifrån Skolverkets nya riktlinjer och krav.
Det har genomförts och pågår kompetensutveckling för skolbibliotekarierna
med fokus på deras uppdrag och ansvar.
Sedan 2017 har arbetet med att fördela skolbiblioteksresurser mer likvärdigt
pågått genom att se över skolbiblioteksorganisationen. Ett exempel på det är
det team med skolbibliotekarier och Bokbussen som besöker småskolor så att
man även där får en bra skolbiblioteksverksamhet
Det nya skolbiblioteksprogrammet kommer att implementeras under hösten
2018 och på varje skola kommer en aktivitetsplan tas fram. Denna ska sedan
utvärderas årligen.
Budget för skolbiblioteksverksamhet
Kulturnämnden förordar starkt att budget för skolbiblioteksverksamheten
överförs till Kulturnämnden. Budgeten bör regleras efter antal elever, antal
klasser och antal skolor.
Kulturnämnden har haft ansvar för skolbiblioteksverksamheten sedan 2017
men budgeten finns inte i nämndens ram. Budgetarbetet 2017 och 2018 har
inneburit långdragna processer mellan Kulturförvaltningen och
Grundskoleförvaltningen innan medel för skolbiblioteksverksamheten
överförts. Detta har medfört stora svårigheter och osäkerhet som negativt
påverkat bemanning och det strategiska arbetet.
Beslutsunderlag
1. Remiss. Stärk skolbiblioteken!
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se, dnr KS 2018-00304

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Motion
Allianspartierna

2018-04-12
Kommunfullmäktige

Stärk skolbiblioteken!
Skolbiblioteken är viktiga för skolornas verksamheter samt för elevernas lärande och bildning.
Skolbiblioteken är en viktig resurs i den demokratiska processen, inte minst för barns och
ungas utveckling till självständiga, kritiskt tänkande människor. Genom att skolbiblioteken är
öppna, kravlösa rum där barn och unga kan möta kultur och kunskap bidrar verksamheten till
kommunens övergripande mål om social sammanhållning.
Skollagen slår fast att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Av bibliotekslagen framgår att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättningar, bland annat genom att erbjuda litteratur för olika behov och
förutsättningar. De ska även erbjudas tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information
och litteratur. Vidare ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteken kan göra det bland annat genom
att erbjuda litteratur på olika språk samt lättläst svenska.
Var står Borås när det gäller skollagen och bibliotekslagen när det gäller skolbiblioteken.
I samband med införandet av facknämnder blev det ett olyckligt beslut om skolbiblioteken.
Ansvaret för skolbiblioteken ligger på Kulturnämnden men resurserna fördelades på
Grundskolenämnden. Ansvar och resurser måste naturligtvis ligga på samma nämnd.
Förslag till beslut:
-

Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål
för verksamheten

-

Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten.

-

Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från Grundskolenämnden till
Kulturnämnden.

Morgan Hjalmarsson (L)

Ulf Sjösten (M)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Guldenpfennig (KD)
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00304 1.1.1.1

Remiss: Motion: Stärk skolbiblioteken!

Remissinstanser
1. Kulturnämnden
2. Grundskolenämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-08-31.
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS-diarium gärna i både word- och
pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. Ange
diarienummer KS 2018-00304 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Roger Kardell
Budget- och controllerchef
033 357040
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-04-12

§ 63
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av
kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen
2018-04-11 Motion av Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V), Anne Rapinoja (V),
Pari Mahinpour (V) och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer för barn
- viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp.
Dnr 2018-00302 1.1.1.1
2018-04-11 Motion av Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf
Sjösten (M) och Falco Güldenpfennig (KD): Stärk skolbiblioteken!
Dnr 2018-00304 1.1.1.1
2018-04-11 Motion av Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M): Dags för
barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret.
Dnr 2018-00305 1.1.1.1
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 april 2018
Per-Olof Höög (S)
Falco Güldenpfennig (KD)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Emina Beganovic (C)

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2018-08-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00114 2.6.1.1

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

Framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om
ombyggnation av Borås Konstmuseum
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att hemställa hos Lokalförsörjningsförvaltningen om
ombyggnation av vissa väggpartier i Konstmuseet.
Ärendet i sin helhet
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 där denna fortfarande finns kvar efter den stora
ombyggnationen 2009. En ombyggnation av vissa väggpartier är därför
nödvändig och bör ske så skyndsamt som möjligt, dock tidigast under 2019
eftersom utställningsprogram redan är kontrakterade för hösten 2018 och våren
2019.

Beslutsunderlag
1. Rapport: Kulturhuset, museet, Borås upprättad av RISE 2018-01-29
Samverkan
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 21 augusti 2018
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsförvaltningen, LFN. diarium@boras.se
2. Borås Konstmuseum
3. Kulturförvaltningen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00098 2.3.2.1

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

Tillsättning av bibliotekschef vid Biblioteken i Borås
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att tillsätta Olof Berge-Kleber, Borås som
bibliotekschef i Borås Stad från och med 2019-01-15.
Ärendet i sin helhet
Tjänsten som bibliotekschef har utannonserats och sju personer har sökt
tjänsten. Presidiet och arbetsgivaren i form av kulturchef och HR-chef samt
representanter för medarbetare och arbetstagarorganisationer har hållit i
rekryteringsprocessen.
Efter intervjuer, meritvärdering och referenstagning är alla överens om att
föreslå Kulturnämnden att anställa Olof Berge-Kleber som chef för Biblioteken
i Borås.

Samverkan
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 21 augusti 2018.
Beslutet expedieras till
1. Kulturkontoret

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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