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KORTRAPPORT
BORÅS STADS HANTERING AV KONSTINNEHAV

INLEDNING
Borås Stad har under många år förvärvat
konst av såväl nationellt erkända som lokala
konstnärer. En konsekvens av detta är att
Staden nu genom Kulturnämnden har en
konstsamling av betydande värde. Granskningens syfte är att bedöma om Kulturnämnden i Borås Stad har tillräcklig intern
kontroll över konstinnehavet. Vi har granskat rutiner, genomförd inventering samt att
inventariesystemet Sofie är uppdaterat med
Borås Stads hela konstsamling.

Styrdokument
Alla konstinköp av betydelse ska sedan år
2012 beslutas i Kulturnämnden efter förslag
från chefen för konstmuseet. Vid en stickprovsgranskning av handlingar och protokoll
framgår att inköpen hanteras på detta sätt.
Granskningen visar dock att nämnden inte
har beslutat om styrdokument för konstinköp och förvaltning av konst.
Ansvaret för att förvalta konstsamlingen
ingår som en del av tjänsten för intendenten
vid Konstmuseet. Den tidigare intendenten
sökte medel för att via Kulturarvet få en
projekttjänst för själva inventeringen. Projektanställningen gäller till årsskiftet, 2014/
2015.

Register och inventering
Stadsrevisionen har vid ett flertal tillfällen
påtalat brister i registrering och inventering
av konstsamlingen i Borås Stad. År 2012
genomfördes en inventering där 4297 verk

registrerades som del av konstsamlingen. Av
dessa uppgavs 1088 verk vara inventerade.
Det infördes ett system med ett eller flera
konstombud på förvaltningarna som skulle
rapportera in inventerad konst samt meddela
om förändringar av placering skett till
Konstmuseet. Vid den tidpunkten hade
samtliga förvaltningar konstombud. Stadsrevisionen har inte i föreliggande rapport
granskat organisationen med konstombud.
Konstmuseets uppgift är att ca 4900 verk är
registrerade år 2014 och att samtliga registrerade verk också är inventerade, enligt den
tidigare intendenten för Konstmuseet.
Skulpturer har hela tiden saknats i inventariesystemet (Sofie). En process för att byta ut
inventariesystemet har därutöver påbörjats.

Stadsrevisionens bedömning
Stadsrevisionen konstaterar att nämnden
inte har beslutat om styrdokument för hur
konst ska införskaffas och förvaltas.
Stadsrevisionen noterar att inventeringen av
konst i museet och vid förvaltningarna inte
är helt genomförd och som en följd av detta
finns inte ett heltäckande register över
konstverken. För att stärka den interna kontrollen bedömer Stadsrevisionen det vara av
vikt:
- Att styrdokument för inköp och
förvaltning av konstsamlingen upprättas
- Att registrering och inventering av
konstsamlingen upprätthålls gällande såväl den konst som finns i
kulturförvaltningens lokaler som
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-

den konst som är utlånad till förvaltningarna, samt konst (skulpturer) som är placerade i staden
Att kontinuerlig uppdatering och
sökbarhet i systemet gällande regi-

strerade konstverk tillförsäkras i det
nya inventariesystemet
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