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Instans 
Kulturnämnden 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 20 februari 2023. Ledamöter 
och ersättare möts i Teaterfoajén, Kulturhuset för gemensamt gruppfoto 
kl 16.45.  

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation efter gruppfotot mellan 
17.00-18.30, följt av nämndssammanträde som startar klockan 18.30 med 
allmänhetens frågestund.  

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 

 
Viktor Åberg 
Kulturnämndens Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 

 

 

 

Mittsamverkan har gruppmöte den 14 februari i Portugallien, Kulturhuset  

 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 16 februari i Lill-
Knut, Klusterhuset
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Ärende 
1. Upprop och val av protokollsjusterare 

 

2. Godkännande av föredragningslista 
 

3. Informationsärenden 
 

4. Redovisning av verksamhetsplaner 2023  
 

5. Allmänhetens frågestund  
 

6. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 
Handläggare: Maria Zetterström Tuvegran 
Dnr 2023-00009 2.3.4.1 

7. Årsredovisning 2022 för Kulturnämnden 
Handläggare: Ida Burén 
Dnr 2023-00006 1.2.4.1 

8. Miljörapport Tertial 3 2022 – Kulturnämnden 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2023-00011 3.2.1.0 

9. Redovisning av 2022 års inköp av konst, Konstmuseet 
Handläggare: Eva Eriksdotter 
Dnr 2022-00159 3.6.5.25 

10. Muntlig dragning om Styr och ledningssystemet  
 

11. Redovisning av 2022 års inköp av konst, DKM 
Handläggare: Ulrika Kullenberg 
Dnr 2022-00160 3.6.5.25 

12. Integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 2023 
Handläggare: Emma Gerdien  
Dnr 2023-00005 3.6.1.3 

13. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen jan-dec 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2022-00107 1.4.2.1 

14. Delegationsordning 2023 
Handläggare: Ida Burén 
Dnr 2023-00007 1.2.3.1 

15. Uppföljning intern kontrollplan och riskanalys 2022 
Handläggare: Catharina Sparre 
Dnr 2021-00052 1.2.3.2 
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16. Redovisning av delegationsbeslut 2023 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2022-00162 1.1.3.0 

17. Redovisning av anmälningsärenden 2023 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2022-00163 1.1.3.0 

18. Inkomna och avgivna skrivelser 2023 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2022-00164 1.1.3.0 

19. Biljetter till Borås Symfoniorkester 21 mars och 25 april 
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Terrass 2 
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kultur@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Tuvegran 
Handläggare 
033 357637 
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2022. 

Ärendet i sin helhet 
Borås stad har en ny rutin för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningar har skett under december 2022 och januari 
2023 på kulturförvaltningens samtliga APT, LSG och FSG.  

I förvaltningen uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 
konstateras att det finns fungerande skyddsombud i förvaltningen och att det 
sker kontinuerliga riskbedömningar i verksamheten. Däremot kan förvaltningen 
förbättra uppföljningen av åtgärderna kontinuerligt på LSG och FSG. 

Slutsatser 

Alla chefer och skyddsombud i förvaltningen har eller planerar att gå 
arbetsmiljöutbildningar. 

Flera av förvaltningens verksamheter arbetar i samverkan med andra 
förvaltningar vilket kräver tydliga rutiner i arbetsmiljöarbetet. Det kan utvecklas.  

För chefer tar lokalfrågor mycket tid och det kan ibland finnas en osäkerhet i 
hanteringen av frågan. 

Av de tillbud och olycksfall som har anmäls står kulturskola, biblioteken och 
teatern för de flesta tillbud. Kulturskolan får tillbud på grund av hög ljudnivå. 
Kulturskolan erbjuder därför medarbetare formgjutna hörselskydd och dialog 
förs om att även erbjuda hörselkontroller. 

På biblioteken är det framförallt trakasserier, hot och våld från besökare som 
anmäls. Klimatet blir tuffare på biblioteken som en konsekvens av ett förändrat 
samhällsklimat.  

När det gäller Teaterns inrapporterade olycksfall, så är det gästspelare som står 
för merparten av anmälningarna. Introduktionen av gästspelare skall därför ses 
över. 

Förvaltningen bedömer att nedan aktiviteter behöver genomföras i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2023. 
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• Framtagande av en digital mätsticka för att följa den psykosociala arbetsmiljön 
närmare 

• Samtal med staden om att samordna utbildning kring psykisk ohälsa och 
arbetsanpassning  

• Fortsatt arbete med rutiner och riktlinjer för den fysiska arbetsmiljön på 
Stadsteatern. 

• Fortsatt kontinuerligt arbete med våld- och hot 

• Fortsatt arbete med ljudnivån inom kulturskolan 

• Hanteringen av lokalfrågor behöver utvecklas 

 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning SAM Kulturnämnden 2022 

Samverkan 
2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Maria Zetterström Tuvegran 
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



Kulturförvaltningen
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

maria.zetterstrom.tuvegran@boras.se

2023-02-13



Fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning



Tillbud och olyckor Kulturförvaltningen
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Antal registrerade händelser 2022

Biblioteket Kulturskolan Teatern DKM
Konstmuseet Publika möten Klusterhuset



Avonova Kulturförvaltningen



Sammanfattande slutsatser

• Sker kontinuerliga riskbedömningar i verksamheten. Däremot kan förvaltningen förbättra 
uppföljningen av åtgärderna kontinuerligt i skyddskommitté. 

• Förvaltningen har flera enheter och verksamheter som samverkar och har samma fysiska 
arbetsplats inom och utanför förvaltningen. Rutiner och uppgiftsfördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter behöver ses över för att bättre samordna och hantera de 
gemensamma arbetsmiljöriskerna.

• Kunskapen hos medarbetare om hur de ska rapporterar tillbud behöver öka för att förbättra 
kartläggningen av arbetsmiljön.

• Av de tillbudsrapporteringar som rapporteras i förvaltningen är det framförallt hot- och våld 
samt trakasserier. Ses som en konsekvens av ett förändrat samhällsklimat.

• Dock ser förvaltningen att den psykiska ohälsan i samhället även återspeglas ibland 
personalen.

• Fungerande skyddsombud som har utbildning
• För chefer tar lokalfrågor mycket tid och det kan ibland finns en osäkerhet i hanteringen av 

frågan.
• Av de tillbud och olycksfall som har anmäls står kulturskola, biblioteken och teatern för de 

flesta tillbud. Kulturskolan får tillbud på grund av hög ljudnivå. Kulturskolan erbjudna därför 
medarbetare formgjutna hörselskydd och dialog förs om att även erbjuda hörselkontroller.



Gemensamma åtgärder 2023

• Se över delegeringen av arbetsmiljöuppgifter - inventera, upprätta skriftlig 
delegering, sammanställ och informera

• Framtagande av en digital mätsticka för att följa den psykosociala arbetsmiljön 
närmare

• Samtal med staden om att samordna utbildning kring psykisk ohälsa och 
arbetsanpassning vid rehabilitering

• Uppföljning av riskbedömningar i samverkanssystemet, till dagordningen
• Fortsatt kontinuerligt arbete med våld- och hot
• Arbetsmiljöpolicy och andra rutiner arbetsmiljöarbetet i samband med 

introduktionen
• Fortsatt arbete med bemanning och organisation
• Fortsatt arbete med rutiner och riktlinjer för den fysiska arbetsmiljön på Stadsteatern.
• Fortsatt arbete med ljudnivån inom kulturskolan
• Hanteringen av lokalfrågor behöver utvecklas



Tack!
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Handläggare 
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Årsredovisning 2022 för Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner årsredovisning 2022 och översänder till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet i sin helhet 
Året har präglats av att återstarta kulturens verksamheter efter pandemin, samt 
att fortsätta med satsningar och utvecklingsarbete. Glädjande ser vi att 
publiken, besökarna och deltagarna är tillbaka! Analys av verksamhetsmåtten 
visar att vi når målen när det gäller antalet aktiviteter riktade mot barn och 
unga, samt att antalet besökare är högt i flertalet verksamheter.  

I Stadens arbete för ett socialt hållbart Borås engagerar sig förvaltningen i att 
alla barn och unga i Borås ska få en god start i livet. Under året har arbetet 
fokuserat på riktade satsningar på språkutvecklande aktiviteter och att fler barn 
och unga, särskilt i stadens socialt utsatta områden, tar del av meningsfulla 
kulturaktiviteter.  

Axplock av satsningar och utvecklingsarbete 
Viktiga steg har tagits i genomförandet av Knallebiblioteken, det gemensamma 
bibliotekssamarbetet för Boråsregionen med bland annat avtalsskrivning och 
upphandling av biblioteksdatasystem. Satsningar har gjorts på kulturverksamhet 
utanför centralorten tillsammans med föreningsliv och ortsråd.  

Över 200 förskoleavdelningar har fått minibibliotek för att underlätta för 
föräldrar att enkelt få med sig en högläsningsbok hem, ett fint samarbete mellan 
Biblioteken i Borås och förskolan.  

Kulturskolan kompletterar sin kursverksamhet med satsningarna på den öppna 
och uppsökande verksamheten. I Simonsland och på Hässlehuset kommer nu 
elever mer spontant till Öppen ateljé, Musiklabbet, Studion och lovverksamhet 
och för Bodaskolans elever har ett musikfritids öppnats.  

Stadsteatern utvecklar verksamheten med nya format, såsom AW+ och Ord på 
Lilla, och årets familjeföreställning av Hans och Greta bjöd på uppskattad 
teatermagi! 

Boråsmuseum har haft en bra säsong. Alfons Åberg släpptes loss i museets 
utställningshall, och blev en omedelbar succé. Även Textilmuseet och 
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Konstmuseet har besökssiffror långt över målet! Textilmuseet fyllde 50 år och 
firade med den hyllade utställningen Mönstermani, och Konstmuseets 
höstsatsning Borås Bright Art, med ett femtontal konstnärer från olika länder 
har engagerat och uppskattats av Boråsarna.  

Textilmuseets regionala uppdrag "Designnod Västra Götaland/ Form och 
Folkprojektet" har hittat sin form. 

Analys av resultat och arbetsgivarpolitik 
De pågående oroligheterna i världen med kriget i Ukraina, lågkonjunkturen och 
ökade priser påverkar också verksamhetsåret. Kulturförvaltningen har, genom 
att inte tillsätta vakanta tjänster, hållit ner på kostnaderna. Därför får inte 
inflationen och kostnadsökningarna några direkt konsekvenser på det 
ekonomiska resultaten. En anledning till att vakanser inte tillsatts är att det 
råder kompetensförsörjningsbrist för vissa yrkesgrupper, och att vissa tjänster 
därför är svåra att rekrytera, en utmaning vi kommer att få fortsätta att hantera 
framöver. 

Arbetsgivarpolitiken är också på återstart efter pandemin. Den korta 
sjukfrånvaron fortsätter öka något under 2022 medan den långa sjukfrånvaron 
har stadigt fortsatt att minska i förvaltningen, vilket bedöms bero på ett väl 
fungerande systematiskt rehabiliteringsarbete. Även rutiner för distansarbete 
fungerar väl och gör oss på så vis till attraktiva arbetsgivare. Förvaltningen har 
under året arbetat med att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.  

Resultatet 
Resultatet för 2022 blev +698tkr. Med bokslutsjusteringen på +1 201tkr, för 
Konstbiennalen, blir det totala resultatet +1 899tkr. Analys av det ekonomiska 
resultatet visar att nämndens verksamheter i stort är i balans, med undantag 
från Konstmuseet som är underfinansierad för sina stora utställningar samt att 
museet har behövt använda personal från driftens rambudget för att arbeta med 
investeringsprojekt, samt att budgetramen som är allokerad till årsbidrag för 
kulturens föreningsliv inte räcker till. 

Verksamheterna har, under året, sökt och erhållit statliga och regionala externa 
bidrag. Kulturnämnden har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr för 
lönesatsningar på Biblioteken, Kulturskolan och enhetschefer.  

Årets nämndbidrag är 196 800 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2022 
2. Uppföljning av Kulturprogrammet 2022 
3. Kulturutbud barn och unga 2022 
4. Verksamhetssammanställning 2022 

Samverkan 
FSG 2023-02-14 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Miljörapport Tertial 3 2022 - Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport Tertial 3 och 
översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.   

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 
Ett av Borås stads mål är att alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
ska ha genomgått en miljöutbildning, som inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. Utfallet för 2022 visar att andel anställda som gått 
miljöutbildningen är 81 % och för förtroendevalda 61 %. 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 3 2022 - Kulturnämnden 

Samverkan 
FSG 2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Miljö och konsumentnämnden 
 
 

 

Viktor Åberg  
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 

 
Miljörapport Tertial 3 2022 
Kulturnämnden 
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Innehållsförteckning 
Inledning................................................................................................ 3 

Hållbara perspektiv ............................................................................... 3 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 
miljöområdet .......................................................................................................... 3 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

75% 77% 81% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

56% 56% 61% 
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Redovisning av 2022 års inköp av konst, Konstmuseet 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 
2022 års inköp av konst till Borås konstmuseum redovisas enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av inköpt konst under 2022 
 

Samverkan 
2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Borås Konstmuseum, Eva Eriksdotter, eva.eriksdotter@boras.se 
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



Inköp till Borås Konstmuseum 2022 

 
Behjat Omer Abdulla 
Behjat Omer Abdulla föddes i Kurdistan/Irak 1976. Han bor och arbetar i Borås och Göteborg. 

Han studerade på Staffordshire University (Storbritannien) och HDK-Valand – Högskolan för 

konst och design, där han nu undervisar. 

 

Med visuella medier som teckning, fotografi och video rekonstruerar Abdulla historier och 

personliga erfarenheter som inspirerat eller påverkat honom på olika sätt. I sitt bildskapande 

undersöker han hur krig skildras och uppmuntrar till diskussion och reflektion kring existentiella 

frågor, livsvillkor, flykt och identitet. 

 

Verken köptes in i samband med utställningen What if Life is Black and White, som visades på 

Konstmuseet under 2022. I utställningen visades verk som tillkommit under perioden 2009–2022. 

 

  

 
Sea (From a Distance), 2016  

Sarchnar River (From a Distance), 2016 

Teckning    

Inköpspris: 80.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leif Claesson 

Leif Claesson, född 1949, bor och är verksam i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack i 

Stockholm. 

 

Claesson arbetar med fotografi där han utforskar mänsklig utsatthet och personliga sår och har 

under många år undersökt det svenska samhällets mest utsatta och utstötta invånare. De senaste 

åren har han arbetat med den fristående serien En början, där han iscensätter och tar bilder av sig 

själv i olika sammanhang. I bilderna belyser Claesson sin sin egen upplevelse av att inte känna sig 

hemma i traditionellt manliga sammanhang. 

 

Leif Claesson var 2021 års mottagare av Lars Tunbjörk-priset och visades i samband med detta i 

en utställning på Konstmuseet. De tre inköpta fotografierna är en del av serien En början. 

 

 

 

Det vita skrivbordet, 2015                             Pinnsoffan, 2015 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den vita byrån, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eva Klasson 

Eva Klasson, född 1947 i Borås, är verksam i Borås och Uganda.  

 

Klasson skapade i mitten av 1970-talet den banbrytande fotoserien Le troisième angle, Den tredje 

vinkeln som visades i Paris, och handlar om fysisk medvetenhet. Fotografierna är närgångna bilder 

av konstnärens kropp och efterföljdes av två andra serier; Ombilic som handlar om matsmältning 

och Parasites, om smärta.  

 

Konstmuseet äger verk från ovan nämnda serier och de nyinköpta verken, totalt 14 fotografier, 

köptes in för att komplettera och bredda samlingen, bland annat med verk ur en tidigare sällan 

visad serie Perfume de Lumiére. 

 
 

 

  

14 bilder utan titlar från 1970-1980 i Paris 

Fotografi   

Inköpspris: 200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ida Koitila 
Ida Koitila är född 1983 i Borås, bor och är verksam i Hangö, Finland. 

 

Ida Koitila arbetar ofta med installationer, skulpturer och objekt där kontraster och paradoxer har 

en central betydelse i såväl innebörd som uttryck. Hon utforskar olika typer av material och 

lämnar utrymme för att experimentera under själva processen. 

 

Verken köptes in i samband med utställningen Vidunderligheter som visades på Konstmuseet 14 

maj - 11 september 2022. 

 
 

 
Ida Koitila, till vänster: Breath, till höger Human Drip 

 

Breath, 2018 

Human Drip, 2021   

Skulptur   

Inköpspris: 52.000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Antti Laitinen 

Fall and Rise, 2019 

Inköpspris: 96.310 

 

Antti Laitinen är född 1975 i Brahestad, bor och verkar i Sommarnäs, Finland.  

 

Antti Laitinen kombinerar foto, video, objekt, installation och performance i sina verk. 

Utgångspunkten i hans konst är den omgivande naturen med vilken han interagerar och 

manipulerar på olika sätt. 

 

Videoverket Fall and Rise köpes in i samband med utställningen Vidunderligheter som visades på 

Konstmuseet 14 maj 2022–11 september 2022. 

 

 

Anti-Ville Reinikainen 
Anti-Ville Reinikainen är född 1980 i Åbo, bor och är verksam i Helsingfors.  

 

Reinikainen arbetar med skulptur, rumsliga installationer, video och måleri. Hans verk återskapar 

vardagliga scenerier som skapar känslan av det bekanta, men som vid närmare anblick har 

förskjutna och oväntade perspektiv 

 

Verket Tunnel producerades till utställningen Vidunderligheter som visades på Konstmuseet 14 maj-

11 september 2022. 

 

 
Tunnel, 2022 

Skulptur   



Inköpspris: 66.175  

Annika Elisabeth von Hausswolff 
Annika Elisabeth von Hausswolff föddes 1967 i Göteborg, där hon bor och arbetar. von 

Hausswolff studerade på Konstfack i Stockholm, 1991-94 och Kungliga Konsthögskolan, 1995-

96. 

 

Von Hausswolff debuterade i början av 1990-talet och är sedan dess en av de mest tongivande 

svenska konstnärerna. Hon är känd för sina noggrant iscensatta fotografier, med b.la referenser 

från kriminalfotografier. Kvinnors utsatthet, våldsteman och psykoanalytiska teorier är 

återkommande i hennes konst. Förutom fotografi har hon även arbetat med skulptur, textil och 

installationer. 

 

 

SPÖKE bh, 2000                    An Oral Story of Economic Structure, 2013 

Fotografi                     Fotografi 

Inköpspris: 64.000                                         Inköpspris: 192.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Mother, What Have You Done? #018, 2019 

Uv-bläck och olja på plexi 

Inköpspris: 76.000 
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Redovisning av 2022 års inköp av konst, DKM 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna rapport av konstinköp för De 
kulturhistoriska museerna och lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Följande verk har tillförts De kulturhistoriska museernas konstsamlingar 2022, 
inklusive förvärv så som donationer och inköp. 
 
Två verk från utställning Material World, ett av Ian Berry (Storbritannien) från 
serien Hotel California 145 tkr och en tolkning av samma verk av modedesigner 
Jonathan Christopher (Holland) för 11 tkr. Vidare två verk i handvävd rya av 
Emelie Röndahl (Sverige), Generisk medelålders man 1 och 2, för 60 tkr.  

Textilmuseet har även via bidrag från the New Carlsberg Foundation på 78.000 
DKK köpt verket Trembling/skälva, en väv av danska Ane Henriksen. 
Konstnären skänkte också två mindre verk Womens wrap som gåva till 
museisamlingen. 

Beslutsunderlag 
1. Inköp till De Kulturhistoriska Museerna 2022 

Samverkan 
FSG 2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Textilmuseet, Ulrika Kullenberg, ulrika.kullenberg@boras.se 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



Inköp till De Kulturhistoriska Museerna 2022 

 

Emelie Röndahl  
Konstnären är baserad i Örby, Marks kommun och hennes inriktning är handvävning. Hon 

arbetar specifikt med vävtekniken rya, som kännetecknas av användandet av en knut kallad 

ghiordes eller den ”turkiska knuten”. Emelie Röndahl är för närvarande doktorand i 

konsthantverk på HDK, Göteborgs universitet och gör ett projekt med arbetstiteln Crying Pixels: 

a practitioner’s narrative through woven rya - aspects of time in hand made practice. 

Generisk medelålders man I, 2019/ Handvävd rya/Ull, Lin/65x108 cm – 30 000 SEK 

Generisk medelålders man II, 2019/ Handvävd rya/Ull, Lin/65x108 cm – 30 000 SEK 

 

Textilmuseet har använt medel ur Hörstadiusfonden för detta inköp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ian Berry  
Ian Berry (England) använder recyklad denim i sina verk, som består av lager på lager av denim i 
olika nyanser. Berry anser att jeansmaterialet öppnar dörrar till förståelse och igenkänning. Hans 
verk reflekterar händelser och fenomen i vår samtid men knyter också an till jeansens 
kulturhistoria och betydelsen av sin egen och andras relation till jeans, ett material vi alla så väl 
känner till. Han har av Art Business News rankats som en av de ”30 under 30” mest inflytelserika 
konstnärerna i världen.  

Textilmuseet visade Material World 2022 där delar av hans kända serier som Behind Closed Doors, 
Living room och Hotel California presenterades. Swimming 1. är en del i serien Hotel California som 
skildrar simmare och pooler. Här har Ian Berry detaljrikt förmedlat krusningar, ljusreflektioner 
och förvrängningar genom vattenytan. 

Swimming 1, 2019, jeansapplikation, 110 cm ø – 145 000 SEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ian Berry i sin ateljé 



Jonathan Christopher  
Modeskapare och herrdesigner Jonathan Christopher (Holland) med examen från Willem de 
Kooning Academy samt MA i modedesign vid ArtEZ Fashion Masters i Arnhem, har ett eget 
märke samt frilansar för exempelvis Karl Lagerfeld. Han arbetar även kollaborativt som i detta 
fall tillsammans med Ian Berry i utställningen Material World där han tolkat flera av Berrys verk. 
 
Verket är baserat på reflektionerna av ljus från vattnet i poolbilderna ur serien Hotel California. 
Jackan och byxorna är gjorda av denim flock från PG Denim – det vill säga återvunnen 
viskosflock på en indigofärgad bas, som laserbehandlats utifrån ett handtecknat mönster. 
Skönheten med materialet är att ju mer bäraren använder det, desto mer av denimmaterialet 
kommer fram. Plaggen är formade för att efterlikna armpuffar och badringar runt ärmarna och 
byxbenen. Toppen under är färgad med skummad indigo och tvättad med ekologiskt blekmedel. 
Den efterliknar en baddräkt som reflekterar vattenspeglingar.  

Verso – reflect, 2021,  - 11 000 SEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ane Henriksen 
Ane Henriksen (Danmark) har skapat bildvävar sedan 1980-talet och bemästrar sitt medium 
mästerligt. I hennes verk är material, teknik och struktur de mest betydelsefulla aspekterna av 
verkets uttryck. De syftar till att stimulera en rad oroande känslor – engagerande på avstånd och 
oroande när detaljerna ses på nära håll. 

I en serie med sårbara vävar lekte Ane Henriksen med osäkerheten i det igenkänningsbara mellan 
kroppens och planetens ”hud”. Arbetet bygger på upplevelsen av ridning i det eruptiva Isländska 
landskapet. En stor del av uttrycket ligger i materialet – inslaget från familjens sängkläder som har 
täckt och omfamnat, skyddat i åratal och framhäver något sårbart. Små föremål som knappar och 
band gör oss medvetna om historien. 

At Skælve / Trembling 3, 2005,  240x320 cm, - 78 000 DKR 
Verket är inköpt med medel från danska Carlsbergsfonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two printed Kvindesvøb / Women’s wrap, 2011 (Andy and Jakob) 192x150 x 2 

Undertitel: ... lidt for Susanne, Birgitte & Hanne, Tove & Anne, Lizzie & Kiss foruden 

Agnete, Eliza & Grethe, Annemerete & Molly & Lis...  

Digitaltryck på ull/viscose.  

Verken donerades i samband med köp av Trembling 3. 

I Women’s Wrap använder Ane Henriksen en 

textilreferens för att på ett humoristiskt sätt framhäva det 

manliga håret – som en slags kalligrafi av borstiga fibrer 

längs kanten. På exklusiva tryckerier har det funnits en 

tradition att lämna tyget vitt på kanten där formgivarens 

och företagets namn sedan löper nedför sidorna av tyget. 
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Integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 
2023  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beviljar studieförbundet Medborgarskolan Region Väst 160 tkr 
i bidrag till aktiviteter vid Borås Stads mötesplatser.  

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2018 har Kommunfullmäktige inrättat ett särskilt bidrag för 
integrationsfrämjande aktiviteter vid Borås mötesplatser. Bidragen kan sökas av 
studieförbund som är verksamma i Borås. Ansökan kan göras löpande under 
året och Kulturnämnden fattar beslut på ordinarie sammanträden. 

Medborgarskolan Region Väst samverkar med Borås Stads mötesplatser för att 
erbjuda aktiviteterna zumba och yoga regelbundet under året. Medborgarskolan 
har ordnat aktiviteter vid mötesplatserna sedan 2018 och har utvärderat valet av 
aktiviteter tillsammans med mötesplatserna och deltagarna.  

Aktiviteterna bedöms stärka mötesplatsernas arbete med att utveckla sociala 
möten, reflektion och att tillvarata besökarnas engagemang.   

Kulturnämnden beviljar Medborgarskolan Region Väst 160 tkr för aktiviteten. 

Projektet ska redovisas senast 2 månader efter avslutat projekt. I redovisningen 
ska det framgå hur arbetet har utvecklats under året, samt hur aktiviteten har 
bidragit till stärkt integration i Borås utifrån projektets ambitioner. 

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag 
återbetalas. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Medborgarskolan Region Väst: Aktiviteter vid mötesplatserna 
2023 

Samverkan 
FSG 2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Medborgarskolan Region Väst 
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
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Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Redovisning av inkomna synpunkter för 
Kulturförvaltningen, jan-dec 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 2022 och översänder den till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder.  

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2021, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier.  

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat från 19 stycken 
inlämnade synpunkter under 2021 till 21 inlämnande synpunkter under 2022. 
Kulturförvaltningen har kommit igång med sina verksamheter fullt ut under 
2022 efter pandemin.  

Beslutsunderlag 
1.  Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022, 
Kulturnämnden 

Samverkan 
FSG 2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Viktor Åberg   
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2022, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat från 19 stycken inlämnade synpunkter 
under 2021 till 21 inlämnande synpunkter under 2022. Kulturförvaltningen har kommit igång med sina 
verksamheter fullt ut under 2022 efter pandemin. 

  

  

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2022 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Textilmuseet 3 Synpunkter och beröm kring utställningar, klagomål om 
bemötande, 

Borås Konstmuseeum 7 Klotter på skulpturer, klagomål kring utställning, frågor om 
skulpturer 

Borås Museum 3 Synpunkt om midsommarfirande, fråga kring en remiss, 
klagomål om skylt 

Borås Bibliotek 2 Fråga kring tillträdesförbud, fråga om Göta Bibliotek 

Kulturförvaltningen, admin 4 Synpunkter om öppna väggen, fråga om Sjöbo Torg, 
hissning av svenska flaggan 

Stadsteatern 1 förslag om skolföreställning 

Kulturskolan 1 fråga om corona-information 

   

Summa 21  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2022 

Fråga jan-
dec 2022 

Förslag jan-
dec 2022 

Klagomål 
jan-dec 2022 

Totalt jan-
dec 2022 
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Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2022 

Fråga jan-
dec 2022 

Förslag jan-
dec 2022 

Klagomål 
jan-dec 2022 

Totalt jan-
dec 2022 

Bemötande    1 1 

Fysisk miljö  4  8 12 

Information  4 1  5 

Tjänster  2  1 3 

Totalt  10 1 10 21 

4 Ständiga förbättringar 

Förvaltningen följer rutinen och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen 
upprätthålls. Information har gått ut till verksamhetschefer att det är viktigt att inkomna synpunkter 
som till exempel inkommer som mejl rapporteras så de kan registreras i systemet. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2022 

21 0 21 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Förvaltningen har besvarat alla ärenden inom 10 
arbetsdagar 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ida Burén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2023-02-20 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2023-00007 1.2.3.1 
 

  

 

Delegationsordning 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner delegationsordning 2023 med gjort tillägg. 

Ärendet i sin helhet 
Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegering är att avlasta nämnden 
och möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning då beslutsvägarna blir 
kortare och handläggningen snabbare. Kulturnämnden ges då mer utrymme till 
övergripande frågor. 

Vid beslut av Delegationsordningen 2022 gjordes en översyn vilket medförde 
flera ändringar, justeringar och tillägg (Dnr KUN 2022-00011). För årets beslut 
Delegationsordningen 2023 behövs bara ett tillägg av klargörande karaktär 
göras.  

Tillägget är att i avsnitt 2.1 Avtal, lägga till ordet ”tilldelningsbeslut” i texten. 
Vid upphandling tecknas ett tilldelningsbeslut som ett första steg innan själva 
avtalet skrivs. Det blir därför mer klargörande att även tilldelningsbeslut skrivs 
fram som en egen delegerad handling.  

 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsordning 2023 
 

Samverkan 
2022-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen, Katarina Sparre, katarina.sparre@boras.se 
 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Kulturnämnden  

Delegationsordning 2023 

Delegationer till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
Fastställt av:  Kulturnämnden, datum: xx-xx-xx.   
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef  
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden och revideras årligen 
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Förklaringar delegation 
Ansvarsområde  
Kulturnämndens ansvarsområden framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa 
ärenden. Syftet med delegering är att avlasta nämnden och möjliggöra en effektivare kommunal 
förvaltning då beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Kulturnämnden ges då mer 
utrymme till övergripande frågor. 
 
Verkställighet hör till respektive befattnings arbetsuppgifter och tas inte upp i en delegationsordning. 
Exempel på verkställighet är att genomföra förhandlingar, bevilja personal ledighet, besluta om lön, 
fakturera, lämna ut allmän offentlig handling.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till  

• Nämndens presidium  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande.  
• En anställd hos kommunen.  

Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. Nämnden får inte ändra delegatens beslut i efterhand men kan återkalla 
delegeringsuppdraget.  
 
Vidaredelegation  
Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå och får inte delegeras vidare. Om förvaltningschefen vill 
förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden, ska den som tilldelats 
beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef som delegerat beslutanderätten i ett 
ärende får inte ändra ett redan fattat beslut.  

 
Ärenden som inte får delegeras  
I följande slag av ärenden kan beslutanderätten inte delegeras:  

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet   
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats   

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, t.ex. när riktlinjer frångås  

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.   
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Enligt kommunallagen behöver inte samtliga delegationsbeslut anmälas till nämnden. Det gäller 
beslut av rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa. 
 
Beslut som fattas med delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. 
Genom anmälan får nämnden information om och kan följa hur uppdraget utförs i nämndens ställe. 
Nämnden avgör i vilken utsträckning och i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
 
Överklagande av ett delegationsbeslut ska ske inom tre veckor från det datum det justerade 
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protokollet publicerades. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas 
från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation genom ett generellt eller ett särskilt ärende. 
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. 
Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.   
 
Beslut eller ren verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut och ren verkställighet, men gränsen går inte att dra med 
exakthet. Vid beslut finns det utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
självständiga överväganden och bedömningar.  
Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Exempel: avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, befogenheter inom ramen för 
löpande arbetsuppgifter.  
 
Övriga förklaringar  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt 
Borås Stads samverkansavtal. 
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska säkerställa att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan 
innebära, att täckning finns i budget samt att beakta anvisningarna för medelsanvändning.  
  
Personalärenden  
Beslutsfattaren i ett personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, 
föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller med arbetsuppgifter av särskild betydelse, 
ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut.  
Vid lönesättning av personal fattar högre chef beslutet, förvaltningschef, verksamhetschef, 
enhetschef, medarbetare. 
 
Upphandlingsärenden  
Den som fattar beslutar om inköp, eller träffar avtal om arbeten eller tjänster, ansvarar också för att 
upphandlingen sker enligt Borås Stads regler för upphandling, Beslutsfattarens ska välja den 
upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till affärsmässighet och behov av samordning. 
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser.  
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  Område Delegat/ 
beslutsfattare 

Anvisningar  Anmäls 
KUN 

 1. Ärendehantering      
1.1 Underteckna skrivelser och 

handlingar 
Ordförande,  
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Kontrasignering 
Förvaltningschef 

Anmäls ej 

1.2 Avge yttrande vid 
bygglovsförfrågningar 

Verksamhetschef 
Handläggare 

 Anmäls 

1.3 Besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande,  
1:e vice ordförande (som 
ersättare) 

 Anmäls 
 

1.4  Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet i övrigt 

Förvaltningschef  Anmäls 

     
 2. Avtal, hyror, lokaler och 

bidrag 
   

 Avtal    
2.1 Teckna tilldelningsbeslut och 

avtal för tjänster, material och 
varor 

Förvaltningschef (15) 
Verksamhetschef (15) 
Enhetschef (5) 

Upp till 15 basbelopp.  
Inom eget ansvars-
område och enligt 
upphandlingsregler 

Anmäls ej 

2.2 Teckna av avtal för 
arrangemang, utställningar, 
föreställningar och 
programverksamhet 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Handläggare 

Avtal upprättas, ska 
rymmas inom budget 

Anmäls ej 

2.3 Teckna avtal för viss 
kulturverksamhet, ex. Stim, 
notkopiering 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

 Anmäls ej 
 

2.4 Teckna avtal om sponsring eller 
liknande upp till 5 basbelopp  

Förvaltningschef 
Verksamhetschef (5) 

Över 5 basbelopp 
anmäls till presidiet 

Anmäls ej 

2.5 Träffa överenskommelse med 
organisationer och föreningar 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

Överenskommelse 
upprättas 

Anmäls ej 

 Hyror    
2.6 Hyra av lokaler under högst 2 år Förvaltningschef   Anmäls ej 
2.7 Uthyrning av verksamhetens 

lokaler (hyrestid på högst 2 år) 
Verksamhetschef Enligt KuN fastställda 

riktlinjer och taxor. 
Hyrestid över 2 år 
KuN Presidium 

Anmäls 
 

2.8 Uppsägning av hyres- eller 
arrendeavtal 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

 Anmäls 

2.9 Framställan till LFF gällande 
olika typer av lokalbehov och 
anpassningar i fastigheter 

Förvaltningschef 
 

Enligt 
lokalbehovsplanen 

Anmäls 

 Bidrag    
2.10 Besluta om bidrag för: 

• En snabb slant (upp till 7 
tkr) 

• Projekt-/arrangemangs-
bidrag (upp till 50 tkr) 

Verksamhetschef 
Handläggare 

Enligt KuN 
bidragsregler och 
bedömningsgrunder 

Anmäls ej 
Redovisas 
en gång per 
år. 
 

     
 3. Personal    
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 Anställning/entledigande    
3.1 Annonsering av ledig tjänst Förvaltningschef 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

I samråd med HR 
funktion, för alla 
anställningar gäller 
Personalpolitiskt 
program 

Anmäls ej 

3.2 Tillsvidareanställning/entlediga
nde av förvaltningschef 

Kommunstyrelse  Protokoll 
 
 

3.3 Tillsvidareanställning/entlediga
nde av verksamhetschef 
Tillsvidareanställning/entlediga
nde  av enhetschef 
Övrig personal (inkl. 
timanställda och vikariat) 

Förvaltningschef  
 
Verksamhetschef  
 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Efter samråd med 
presidiet 

Anmäls ej 
 
Anmäls ej  
 
Anmäls ej 
 

3.4 Löneinplacering Verksamhetschef (FC) 
Enhetschef (VC) 
Övrig personal (VC/EC) 

I samråd med HR 
funktion, sen med 
SKA Personal- och 
förhandling 

Anmäls ej 

3.5 Tillämpa samverkansavtal, 
förhandla samt tillämpa MBL 

Förvaltningschef 
 

I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 

3.6 Rehabilitering och 
arbetsmiljöfrågor 

Förvaltningschef I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 

 Åtgärder    
3.7 Uppsägning pga. arbetsbrist 

eller personliga skäl 
Förvaltningschef 
 

I samråd med HR 
funktion, enlig LAS 

Anmäls ej 

3.8 Beslut om disciplinåtgärd eller 
omplacering  
(samtliga personalkategorier) 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

I samråd med HR 
funktion, enligt LAS 

Anmäls ej 

3.9 Semester, avbrytande av 
semester  
 
 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 

3.10 Tjänstledighet, avbrytande av 
tjänstledighet 
 
 
 
 
 
Tjänstledighet vid fackligt 
uppdrag 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 
 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef 

I samråd med HR 
funktion 
 
 
 
 
 
I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 
 
 
 
 
 
 
Anmäls ej 

3.11 Beordra övertid, mertid, 
förskjuten arbetstid 
 
 
 
 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 
 

 
 

Anmäls ej 

 Övrigt    
3.12 Beslut om att delta på kurser, Ordförande, vice  Anmäls ej 
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konferenser eller studiedagar 
 
 
 

ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

 

3.13 Tjänsteresor utanför Norden Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (övrig 
personal) 

 
 
I samråd med VC/EC 

Anmäls 

3.14 Användande av egen bil i 
tjänsten 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

Riktlinjer för resor ska 
följas 

Anmäls ej 

3.15 Beslut att förbjuda bisyssla Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 

Alla bisysslor ska 
anmälas till närmsta 
chef 

Anmäls ej 

3.16 Gratifikation till anställda Förvaltningschef  Anmäls ej 
     
 4. Ekonomi    
 Inköp    
4.1 Inköp till kulturförvaltningens 

verksamheter 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Inom ramen för 
budget. Ramavtal. 

Anmäls ej 
 
 

4.2 Inköp av konstverk och föremål 
till Borås konstmuseum och 
Textilmuseets samlingar 

Verksamhetschef Inom ramen för 
anvisade anslag 

Anmäls 
Redovisas 
en gång per 
år 

 Upphandling/avyttring    
4.3 Tilldelningsbeslut och beslut 

om avbrytande av upphandling 
upp till ett tröskelvärde 

Förvaltningschef 
 

Belopp om ett 
tröskelvärde 

Anmäls 

4.4 Tilldelningsbeslut och beslut 
om avbrytande av upphandling 
upp till ett halvt tröskelvärde 

Verksamhetschef 
 

Belopp om ett halvt 
tröskelvärde 

Anmäls 

4.5 Beslut om försäljning av varor 
och tjänster, utrangerat material 
och inventarier 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

 Anmäls ej 
 

     
 5. Verksamhet    
5.1 Öppettider i 

Kulturförvaltningen 
Verksamhetschef Förändringar längre än 

7 dagar anmäls  
Anmäls 
 

5.2 Deposition eller mottagande av 
konstverk eller föremål till 
Borås konstmuseum, 
Textilmuseet och Borås 
Museum 

Verksamhetschef Enligt Spectrum 
(museernas standard), 
eller reglemente. 
 

Anmäls 
Redovisas 
en gång per 
år. 

5.3 Utlån av konstverk eller föremål 
från Borås konstmuseum, 
Textilmuseet och Borås 
Museum 

Verksamhetschef 
 

Avtal upprättas och 
tillförs en förteckning. 
 

Anmäls 
Redovisas 
en gång per 
år. 

5.4 Arrangemang, program, Verksamhetschef  Anmäls ej 
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utställningar och föreläsningar 
inom Kulturförvaltningen 

Enhetschef 
Handläggare 

5.5 Försäljning av 
teaterföreställningar 

Verksamhetschef  Anmäls ej 

5.6 Anordna läger och lärares 
tillfälliga kursverksamhet 
(Kulturskolan) 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

 Anmäls ej 

5.7 Justering av priser vid tillfälliga 
arrangemang och rabatter 

Verksamhetschef 
 

 Anmäls ej 

     
 
 
Förkortningar: 
KuN Kulturnämnden 
SKA Stadsledningskansliet 
FC Förvaltningschef 
VC Verksamhetschef 
EC Enhetschef 
LAS Lagen om anställningsskydd 
Basbelopp Ett prisbasbelopp är 48 300 kr för 2022 
Tröskelvärde Beloppsgränser som avgör vilka regler en upphandling ska följa 



 

 

«OrgNamn» 
Postadress 
«OrgPostadress» 

Besöksadress 
«OrgGatuadress1» 

Hemsida 
«OrgWww» 

E-post 
«OrgEpost» 

Telefon 
«OrgTelnr» 

 

 

Catharina Sparre 
Handläggare 
033-337678 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2023-02-20 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00052 1.2.3.2 
 

  

 

Uppföljning intern kontroll 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2022 och 
översänder denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom 

Ärendet i sin helhet 
Under 2022 har fokus legat på att identifiera risker inom Kulturförvaltningens 
verksamheter. Under året har varje verksamhet löpande arbetat med att åtgärda 
risker på verksamhets nivå. Den tidigare pandemin har påverkat 
verksamheterna på olika sätt, till exempel personalens arbetsmiljö, men även 
möjligheten att genomföra arrangemang. Borås Konstmuseum hade de högst 
bedömda riskerna. Museet har därför arbetat målmedvetet för att hantera 
åtgärderna och minska och/eller lösa riskerna.  

Genom att identifiera risker och se förbättringsområden minskas riskerna för 
att fel uppstår. Kulturnämnden säkerställer så långt som det är möjligt att målen 
uppnås och att en analys kan genomföras efteråt. 

I en riskanalys genomförs bedömningar med sannolikhet och konsekvens med 
efterföljande konkreta åtgärder för att motverka, förebygga eller minimera 
risker. I Kulturnämndens riskanalys identifierades inga risker högre än 12, och 
därför krävs inte några direktåtgärder.  

Riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. I uppföljningen av den interna 
kontrollplanen analyseras riskerna (se bilaga). Inga åtgärder behövde noteras, i 
enlighet med anvisningarna.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan – 2022         

Samverkan 
FSG 2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2022 

Kulturnämnden 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Personal Verksamheten påverkas negativ, 
risk för dålig arbetsmiljö pga 
pandemin (omställningar, 
hemarbete mm) 
 
Under coronapandemin har 
verksamheterna fått ställa om. 
Denna snabba förändring har hos 
en del medarbetarna skapat 
stress, vilket på sikt kan medföra 
en ökad sjukfrånvaro. 

Undersökning av arbetsmiljö 
 
Övervaka sjukfrånvaro, tillbud och 
arbetsskador samt 
personalomsättning 

Slutsatserna av förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete visar att 
medarbetarnas arbetsmiljö i stort sett är 
den samma som före pandemin.  

 

2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Biblioteken Nya uppdrag kräver resurser som 
påverkar budget (inom ramen) 
 
Bibliotekens grunduppdrag är att 
hålla biblioteken öppna och 
arbeta för att främja läsning, 
bildning och ett demokratiskt 
samhälle. Många vill samarbeta 
med biblioteken och nya 
arbetsuppgifter och uppdrag 
kräver tid och resurser, något som 
riskerar att gå ut över 
grunduppdragen. 

Antalet nya uppdrag 
 
Stämma av antalet nya uppdrag 
och om dessa täcks inom budget 
eller inte. 

Antalet uppdrag har begränsat till det 
som ryms inom budgetramen. 

 

Borås Konstmuseum Eftersatt säkerhet, stöldrisk 
 
Försäkringsbolaget XL Caitlin har 

Lås och låssystem 
 
Framställan har gjorts till LFF, 

Kontakt och framställan har gjort till LFF 
för nya lås i vissa fall även nya dörrar 
och ligger med i planeringen för åtgärd 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

genomfört en besiktning av 
museets säkerhet gällande Borås 
stads konstsamling och 
konstaterar att det finns allvarliga 
brister i säkerheten som bör 
åtgärdas. Ärendet ligger nu hos 
LFF. 

avseende säkerhet, arbetsmiljö 
och tillgänglighet. Att införa nya 
lås, säkerhet. Endast nycklar till 
över 20 lås. Används, kan inte se 
vem som varit inne. Byts till kod 
system. 

under första halvåret 2023. 

Skador på Borås Stads 
konstsamling 
 
Konstmagasinen är undermåliga 
och inte anpassade utifrån 
dagens behov. Stora verk får inte 
plats och står direkt på golvet, risk 
för skadedjur, risk för fuktskador. 
Dörrpassager är inte anpassade 
och konst måste packas upp 
utomhus. Räddningstjänsten 
bedömer att det är stora brister i 
brandskyddet i samtliga magasin. 

Antal skadade konstverk 
 
Genomgång av konstsamling och 
dokumentation av skador. 

Konstmuseet kommer, under första 
halvåret av 2023, att flytta 
skulptursamlingen till ett nytt och mer 
ändamålsenligt externt förråd, och på 
så vis skapa bättre förutsättningar att 
bevara skulpturerna och samlingen. 
 

 

Arbetsmiljöproblem pga avsaknad 
av transporthiss och risk för 
personskador på besökare 
 
Arbetsmiljön är svårarbetad.... 
Tunga lyft från verkstad i 
bottenplan till tredje våningen. 
Avsaknad av pelarlift gör att 
personal använder sig av stegar 
vid arbete på hög höjd, måste 
följa Arbetsmiljölagen. 
Lastingången är för snäv och inte 
väder- och vindskyddad. 
Avsaknad av emballage förvaring 
i anslutning till lastingången. 

Att Arbetsmiljölagen följs 
 
Framställan har gjorts till LFF, 
avseende säkerhet, arbetsmiljö 
och tillgänglighet. Arbete på stege 
eller lift ska godkännas av 
arbetsmiljö. . Uppföljning av plan 
från LFF samt prioritering 

Installation av hiss samt kostnaden för 
detta har utretts av LFF, 
Kulturnämnden äskade den ökade 
hyreskostnaden men det gick inte 
igenom i Budget 2023. Det medför att 
installationen av hiss pausas. Däremot 
undersöks om breddning av lastintaget, 
ändå kan göras med rimlig kostnad, i 
samband med den övriga 
ombyggnationen av lås och dörrar. 
Arbetsmiljön bedöms att i stort ändå ha 
förbättrats, dels genom 
implementeringen av de säkrare 
rutinerna för lyft mm i arbetet samt 
genom att skulptursamlingen flyttas och 
att det då blir mycket mera utrymme på 
arbetsplatsen för hanteringen av 
konsten.  

 

Avsaknad av 
tillgänglighetsanpassade lokaler 
 

Kontroll av tillgänglighet 
 
Framställan har gjorts till LFF, 

Genom LFF och i samverkan med CKS 
har en offert av underleverantör 
godkänts och åtgärdsarbetet med att 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Otillgänglig entré gör att besökare 
upplever museet som stängt och 
slutet. Risk att besökare uteblir. 
Museet är inte 
tillgänglighetsanpassat och det 
finns både publik och personalytor 
som inte uppfyller dagens krav på 
tillgänglighet. Flera dörrar är för 
trånga för rullstolsburna samt att 
de är tunga och det saknas 
dörröppnare. Museet bör ha 
fullgod säkerhet för alla oavsett 
eventuella funktionsnedsättningar 
ska kunna vistas och utrymmas 
säkert. Risk för personskador. 

avseende säkerhet, arbetsmiljö 
och tillgänglighet. Genomgång av 
lokalerna ur olika 
tillgänglighetsperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv. 

installera nya tillgänglighetsanpassade 
dörrar planeras att genomföras under 
första halvåret 2023. 
 

Logistiska problem medför 
stängning av museet minst 15 
veckor per år vid installation av 
nya utställningar 
 
Samtliga rum är genomgångsrum 
vilket gör att man inte kan stänga 
av rummen vid nya utställningar, 
Lokalerna disposition  är inte 
optimal då alla rum är 
genomgångsrum vilket gör att 
hela museet måste strängas vid 
varje ombyggnad, minst 15 
veckor per år. 

Antal stängda veckor 
 
Tiden det tar för att förbereda en 
ny utställning med produktion, 
ombyggnad av lokalen sker på 
plats med nya väggar, golv, 
målning mm- måste vara stängt 

Att förbereda en ny utställning med 
produktion, ombyggnad mm tar tid och 
resurser som idag inte är tillgängliga i 
den utsträckning som önskas och med 
Konstmuseets ekonomiska 
förutsättningar. Ett eget 
omställningsarbete har dock 
genomförts, så att ett par av 
utställningsrummen på andra våningen 
kan hållas öppna och visa konst även 
när ombyggnationer av utställningar 
genomförs på undervåningen.    

 

Borås Stadsteater Teaterns budgetprocess 
harmoniserar inte med Borås 
Stad budgetprocess 
 
Teaterns budgethantering 
harmonierar inte med Borås stas 
ekonomisystem Agresso. 
Verksamhetens budget inte 
bygger på 12-delar vilket försvårar 
planering, prognoser och korrekta 
uppföljningar av verksamhetens 
budget. 

Budgetutfall och faktiskt utfall 
 
Tätare avstämningar med 
ekonomi, både för kommande och 
periodiserade utgifter 

Ett projektbaserat arbetssätt och lång 
framförhållning gör det svårt att följa 
budgetprocessen, men avstämningar 
sker regelbundet. 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Svårighet att ställa om med kort 
varsel 
 
Teaterns verksamhetsplanering 
kräver en lång framförhållning och 
tidiga kontraktsskrivningar. Detta 
blir problematiskt vid krav på  
effektiviseringar efter att avtal och 
kontrakt är ingångna. 

Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning, möjlighet till 
flexibla avtal, avstämningar 

Lång framförhållning gör det svårt att 
snabbt ställa om, översyn pågår om det 
går att göra verksamheten mer flexibel.  

 

Kulturskolan En budget i obalans i samband 
med omställningsarbetet 
 
Pågående arbete i samband med 
genomlysningen för att få en 
budget i balans så att negativa 
konsekvenser som minskat utbud, 
varsel av personal mm kan 
undvikas. 

Påverkan på verksamhetsbudget 
 
Har aktiviteterna minskat pga 
högre kapitalkostnader som 
påverkat verksamheten. Antal 
genomförda aktiviteter och 
deltagare. 

Budgeten är numera i balans efter de 
insatser och åtgärder som genomförts 
baserat på Genomlysningen av 
Kulturskolan. 

 

Svårighet att rekrytera utbildade 
lärare 
 
Borås stad löneläge kan påverka 
vid rekrytering av ny 
personal/lärare till Kulturskolan, 
samt att befintlig personal 
stannar. 

Omvärldsanalys i Sjuhärad och 
Göteborgsregionen 
 
Resultat visar på ökad svårighet 
att rekrytera 

Det råder fortsatt 
kompetensförsörjningsbrist på utbildade 
kulturskolelärare, en situation som 
känns igen av Kulturskolor över hela 
Sverige. Kulturskolan arbetar vidare 
med frågan på olika vis, bland annat 
genom lönesatsningar, men även 
genom insatser i arbetsgivarpolitiken. 

 

Publika Möten Nya och andra vanor kan göra så 
att målgrupperna uteblir när vi 
återgår till normal verksamhet 
(pandemin) 
 
Efter en lång tid med pandemin 
finns en risk att målgruppen inte 
återkommer på grund av ändrat 
beteende eller andra orsaker. Det 
resulterar i minskade intäkter och 
ett minusresultat i bokslutet. 

Räckvidd - publikantal 
 
Uppföljning av antalet deltagare 
på aktiviteter eller evenemang 
(även digitala). 

De flesta aktiviteter och arrangemang 
har återgått till tidigare nivåer, med 
undantag av Tisdagar vars koncept 
utvärderas. 

 

Nya uppdrag utan en utökad 
budget medför minskat antal 
aktiviteter och ej genomförda 

Inställda eller uppskjutna 
uppdrag/aktiviteter - resursbrist 
 

Få nya uppdrag har tillkommit, vilket 
gjort at stort sett alla aktiviteter har 
genomförts inom budget. 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

uppdrag 
 
Verksamhetsbudgeten påverkas 
stort om det ska genomförs 
besparingar. Det går inte att spara 
något litet på flera områden, utan 
hela projekt måste tas bort. Det 
medför att vi inte kan utveckla 
uppdrag eller genomföra 
aktiviteter (Ex. Utveckling av 
populärmusiken, Danslyftet) 

Antalet ej genomförda uppdrag, 
antalet uppdrag/aktiviteter som 
kunde inte genomföras pga av 
saknade resurser 

De kulturhistoriska museerna Högre arbetsbelastning i 
samband med stora och 
kostsamma utställningar 
 
Större utställningar ställer höga 
krav på personal, budget och 
säkerhet. 

Följa upp den plan och budget 
som lagts för utställningen 
 
Uppföljning av planen samt 
budget, uppföljning av resultatet 
från utställningen 

Månatliga genomgångar av ekonomin 
har genomförsts. 

 

Lång framförhållning med avtalen 
påverkar budgetförutsättningar 
 
Avtal för större projekt måste 
skrivas långt i förväg och skrivs 
ofta före budgeten är satt. Tiden 
för att genomföra 
budgetprocessen är för kort, 
osäkert vilka medel som finns att 
tillgå. 

Månadsuppföljningar 
 
Tätare uppföljningar och planering 
för kommande utställningar 

En större utställning kräver en längre 
framförhållning vilket påverkar 
budgetförutsättningarna som kanske 
inte ännu är satta. Genom tätare 
kontroller och avtal minskar risken för 
budgetöverskridande.  

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 



 

1 (1) 
 

Linnea Dahlin Datum Diarienummer 
Handläggare 2023-02-20 2022-00162 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
20 februari 2023  

 
Det föreligger inga delegationsbeslut. 

KULTURNÄMNDEN 



  

         1 (4) 
 
Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2023-02-20       2022-00163 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
20 februari 2023  
 
Diarienummer: 
 
2022-00155 
Axiell Sverige AB: Huvudavtal Bibliotekssystem Boråsregionen 

 
2023-00010 
 Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 217 Förslag från 
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag  mandatperioden 2022-
2026 

 
 
 
 KULTURNÄMNDEN 



  

         1 (3) 
 
Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2023-02-20        2022-00164 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
20 februari 2023 

 
Diarienummer: 
2020-00156 
Sensus Studieförbund Västra Sverige: Slutrapport, Starta allsångstradition när Borås firar 
400 år 
 
2021-00134 
Kulturförvaltningen: Återrapportering för danslyftet i Borås 2021-2022 
 
2023-00012 
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Konstmuseet 2023 
 
2023-00013 
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Borås Stadsteater 2023 
 
2023-00014  
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Publika möten 2023  
 
2023-00015 
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Kulturskolan 2023 
 
2023-00016 
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Biblioteken 2023  
 
2023-00017 
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Textilmuseet och Borås Museum 2023  
 
 
 
 

 
 
KULTURNÄMNDEN 


	1. Ärendelista 2023-02-20
	Ärende 6. skrivelse SAM
	Ärende 6. Bilaga 1. Uppföljning SAM kulturnämnden 2022.pptx

	Ärende 7. Skrivelse årsredovisning 2022
	Ärende 7. Bilaga 1. Arsredovisning 2022 (Kulturnamnden)

	Ärende 8. Miljörapport Tertial 3 KUN
	Ärende 8. Bilaga 1. Miljorapport Tertial 3 2022 KUF

	Ärende 9. Skrivelse, Redovisning av 2022 års inköp av konst, Konstmuseet
	Ärende 9. Bilaga 1. Redovisning av 2022 års inköp av konst, Konstmuseet

	Ärende 11. Skrivelse Redovisning av 2022 års inköp av konst, DKM
	Ärende 11. Bilaga 1. Inköp till De Kulturhistoriska Museerna 2022

	Ärende 12. skrivelse Integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 2023
	Ärende 12. Bilaga 1. Ansökan om integrationsfrämjande aktiviter mötesplatser 2023

	Ärende 13. Skrivelse, inkomna synpunkter jan-dec 2022
	Ärende 13. Bilaga 1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-dece (5)

	Ärende 14. Skrivelse, Delegationsordning KuF 2023 KuN
	Ärende 14. Bilaga 1. Delegationsordning KuF 2023 KuN

	Ärende 15. Skrivelse, Uppfoljning Intern kontroll 2022 (Kulturnamnde (1)
	Ärende 15. Bilaga 1. Uppfoljning Intern kontroll 2022 (Kulturnamnde (1)

	Ärende 16. Redovisning av delegationsbeslut 230220
	Ärende 17. Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde 230220
	Ärende 18. Inkomna o avgivna skrivelser 230220

