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Datum 

2019-09-16 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 16 september 2019 kl. 17.00 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan 17.00–19.30 följt av 

nämndsammanträde som startar 19.30.  

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.  

 

 
 
Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

 
 
Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 

linnea.dahlin@boras.se 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 9 september kl. 17.00 i Portugallien, 

Kulturhuset 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 12 september kl. 18:00 

i Vävarsalen, Kulturhuset 

  

mailto:linnea.dahlin@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista  
 

 

3.  Borås Stads arbete med Tillitsresan, information av Ewa Luvö 
och Jan Olausson, Stadsledningskansliet 
  

 

4.  Verksamhetsinformation Borås Stadsteater 
   

 

5.  Informationsärenden 
  

 

6.  Allmänhetens frågestund  
  

 

7.  Musikutredning 2019, lägesrapport 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2018-00137 3.6.1.0 

Bifogad 

8.  Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Bokutgivning 
Handläggare Emma Gerdien 
Dnr 2019-00106 3.6.1.3 

Bifogad 

9.  Inkomna och avgivna skrivelser  
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2019-00002 2.1.2.1 

Bifogad 

10.  Budgetuppföljning, Tertialrapport II 2019 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2019-00030 1.2.4.1 

Bifogad 

11.  Tertial II, miljörapport 
Handläggare: Markus Liljedahl  
Dnr 2019-00108 3.2.1.0 

Bifogad 

12.  Riskanalys och internkontrollplan 2020 
Handläggare: Catharina Sparre 
Dnr 2019-00081 1.2.3.2 

Bifogad 

13.  Kulturförvaltningens avgifter 2020 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00094 2.4.1.25 

Bifogad 
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14.  Verksamhetsidé för Kulturhuset - uppföljning  
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2017-00146 860 

Bifogad 

15.  Inkomna synpunkter för kulturförvaltningen januari - juli 2019 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2019-00102 1.4.2.1 

Bifogad 

16.  Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken   
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00036 3.6.5.25 

Bifogad 

17.  Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00107 3.6.8.3 

Bifogad 

18.  Deltagande i Integrationsdagen den 5 november 2019 
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Musikutredning 2019, förslag på uppdrag 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna avrapporteringen av Musikutredning, 

september 2019        

Ärendet i sin helhet 

Under våren 2019 har utredningen fortlöpt med två (2) musikforum där stadens 

aktörer har bjudits in att bidra till diskussionen om stadens musikliv.  

Temat för forumen har i stora drag varit en introduktion av musikutredningen 

med diskussion, respektive en workshop kring för- och nackdelar för musiklivet 

och dess resurser i Borås idag.  

Många viktiga och intressanta synvinklar och perspektiv har lyfts under dessa 

forumträffar. Teman har till exempel varit: 

● Borås avsaknad av en mötesplats eller scen för musik (som också är 

anpassad för kulturformen) 

● Stöd till arrangörer  

● Boråspublikens inställning till konsumtion av kultur 

● Stadens stora resurs i många band/musiker 

● Näringslivet som resurs/samarbetspart 

Under försommaren har en enkät skickats ut till de kontakter som varit 

inbjudna och/eller har deltagit på musikforumen. Fokus på enkäten har varit att 

sammanställa information om Borås scener och studios, och i vilket skick dessa 

är. Tyvärr har endast tre (3) svar inkommit per augusti 2019.  

Halvvägs in i utredningsarbetet finns en relativt klar bild av vad stadens 

aktörer/arrangörer på professionell nivå betonar för brister och möjligheter 

med nuvarande förutsättningar. Detta innefattar bland annat goda förslag på 

hur musiklivet kan stödjas, men också en bredare diskussion kring scenutbudet 

i Borås - även i betydelsen rörelse eller mötesplats.  

För att uppfylla musikutredningens syfte återstår att ge röst åt de som inte 

deltagit under musikforumen samt att sammanställa rena fakta om Borås 

resurser. Därtill behöver bilden av Borås musikliv sättas i ett 

omvärldsperspektiv.  
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Genom handledning och stöd av Kultur i Väst har en något omarbetad 

handlingsplan upprättats för hösten. Denna innebär en kunskapsinsamling som 

är mer uppsökande. Tankar och perspektiv från olika nivåer i stadens musikliv 

kommer att sammanställas genom intervjuer. Detta kan, beroende på övrig 

arbetsbelastning, komma att förskjuta slutrapporten. Ambitionen är dock 

alltjämt att presentera utredningens resultat i mars 2020.  

Genom kontakter i Örebro, Göteborg och eventuellt ytterligare någon stad ska 

en omvärldsanalys som knyter an till de teman som diskuterats under forumen 

genomföras. Omvärldsanalysen kommer att omfatta exempel på verksamheter 

(till exempel musikhus) samt kommunala stödformer till musiklivet, men också 

spegla olika städers förutsättningar. 

Under hösten kommer två (2) musikforum genomföras, varav det första den 8 

oktober, med fokus på information om och återkoppling på det material som 

samlats in.                

                          

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. 

Bokutgivning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar Enskild person 10 tkr i publiceringsbidrag för 

bokprojektet 30 stadsdelar i Borås – historia, utveckling, kultur. Det ska tydligt 

framgå i boken att den producerats med stöd av Kulturnämnden.        

Sammanfattning  

Boken har sin utgångspunkt i Borås olika stadsdelar och betonar stadens 

kulturhistoriska sammanhang med både fakta och skrönor. Bokens omfattning 

beräknas till 300 sidor. Kulturnämnden bedömer att projektet har särskild 

betydelse för kunskapsproduktionen om stadens historia samt stärker 

kunskaperna om kulturarven i Borås.             

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Enskild person. 

Beslutet expedieras till 

1. Enskild person 

 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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26  Norr

ÅlgÅrdeN – ryda – almeNäs
»Här bodde de första borÅsarNa»

Rya åsar kallades förr Boer- eller Buaråsen (»åsen med 
bodarna») och fick ge staden namn på 1620-talet. På 
den smala remsan mellan åsen och Viskan, från Ålgår-

den fram till Öresjö har vi ett område som kallas Ryda. Vi 
har tidigare behandlat dess södra del, här under namnet Ge-
tängen.

De första boråsarna bosatte sig troligen vid Almenäs vid 
Öresjö. Där har nämligen Ingvar Leion, militär med intresse 
för arkeologi, funnit en terräng som direkt pekar på att en 
jägarbefolkning någon gång i tiden borde utnyttjat udden som 
boplats.

– Den ligger skyddad, det måste ha funnits gott om fisk 
och den har just den struktur som gamla boplatser brukar 
knytas till, berättar Leion.

På udden har han hittat en, kanske rentav två stenålders-
boplatser. Här finns både gamla eldstäder och flintarester. Det 
förnämsta fyndet är en skivskrapa för bearbetning av skinn.

Almenäs ser vi numera mest som en badplats. Förr var det 
ett hemman som kallades Allmänningen, men namnet ändra-
des. Udden ut i sjön var långt in på 1900-talet en ö, dit en li-
ten välvd bro ledde. Där hade en militär (löjtnant Zachrisson) 
byggt en stuga som han kallade Fiskartorpet.

Almenäs kom i kyrkans ägo, efter beslut 1923, som som-
marhem för de kvinnliga konfirmandkretsarna. År 1993 tog 
kommunen över egendomen.

Artisten Oscar Ohlsson (1847–1912) 
»Oscar Ohlson 1891» står det på detta 
konstverk. Motivet är hämtat från Alme-
näs/Öresjö;  flyttade till Borås, dog här

Almenäs är en ö, liksom Amerikaön. 

IdéskIss
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Patrik Georg O’Konor (1797–186x)
Franska drottningens … ()
Almenäs ägdes mellan åren 1857 och 1860 av löjtnanten 
Patrik Georg O’Konor, som flyttat in från Ågården i Var-
num efter en kort tid där. Det märkliga med honom var att 
han talade vitt och brett om att han var illegitim ättling till 
den franska drottningen Marie-Antoinette och den svenske 
greven Axel von Fersen. Kunde det vara möjligt? På senare 
tid har gåtan fått sin lösning av kulturhistorikern Örjan Hill 
i Varnum. Han har nystat upp hela historien och funnit att 
det fanns beröringspunkter med de nämnda ädlingarna. Be-
visen finns i arkiven.

von Fersen var nämligen den som tog en mycket ung 
O’Konor till Sverige, men han mördades av en mobb i 
Stockholm 1810 och tog sanningen med sig i graven. Hela 
historien är lång och vi nöjer oss med att säga att O’Konors 
båda föräldrar förvisso rörde sig vid det franska hovet. Och 
att hans farfar general de Bouillé är nämnd, i mindre smick-
rande ordalag, (som landsförrädare) i nationalsången Mar-
seljäsen.

Ledtråd: 5:e versen – Mais ces complices de Bouillé.
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Siggetorp och Ryaborg
Något söderut (Viskan medströms), där den gamla landsvä-
gen till Bredared möter, ligger Siggetorp. Fabrikören Sigge 
Williamson, innehavare av Sigge Williamssons Ylleindustri 
(från 1921 en del av Sveriges Förenade Trikåfabriker, Eiser 
avd.W), hade här en jaktstuga, som ännu finns kvar. En sjuk-
dom gjorde att han senare drog han sig tillbaka från industrin 
för att odla sina naturintressen. Ett av dem finns kvar i form 
av karpdammar i buskaget vid ån. Här odlade han sin fisk 
som hobby, och drev verksamheten tillsammans med fiskeri-
styrelsen.

Marken och den lilla stugan där Siggetorp nu ligger äg-
des av Anders Jonsson i Rya/Ryda och kallades Ryaborg (Rya 
Borga vid Ryda klint). Han byggde där en enkel dansbana. Dit 
tågade också medlemmar i arbetarkommunen (bildat 1898) 
för sina möten innan Folkets Park var deras. Nutidens Rya-
borgsgatan leder till platsen.

Stellan Strandh (1909–1992)
Specialiteter: Motorsport: speedway, backe,

Stellan Strandh var känd som en av Sveriges bästa rundba-
neåkare och backspecialister. Sina största framgångar vann 
han i 350-klassen. Under sina 27 tävlingsår, mellan 1929 och 
1955, tog han inte mindre än 324 segrar. De främsta segrarna 
var NM-guldet 1938 och de tre SM-gulden, 1937, 1938 och 
1939. Stellan tillhörde speedwaylaget Saxarna.

Stellan Strandh föddes i Vårgårda kommun och kom med 
sina föräldrar till Gingri 1923. Förutom att han under många 
år var aktiv på sin motorcykel hade han många uppdrag i 
SVEMO mellan 1946 och 1970. Bland annat som lagledare 
och tävlingsledare. Han var också flitigt anlitad i Sveriges Mo-
torfederation. Sin idrottskarriär började han faktiskt som frii-
drottare i Fristads IF, men det var hela tiden till motorsporten 
han ville. I de civila drev han en lanthandel i Gingri. 
Jan Strandh, Folkungagatan 7 tfn 

Motorbanan
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Hydraulikföretaget Monsun-Tison AB etablerades i Borås 
1966 – i Saxylles lokaler på Viskastrandsgatan. Företaget blev 
1996 en del av VOAC Hydraulics 1996, som ägdes av Parker 
Hannefin och har stora lokaler i Ryda.

Fattiggård och skola
Ryda låg utanför stadens gränser ända fram till inkorpore-
ringen 1920, i ecklesiastikt/kyrkligt hänseende dock redan 
1911. Skolan sorterade under sockenstämman (fr o m 1863 
kyrkostämman) och en del av Torpa socknens »omsorg» har 
därför hamnat här.

Mittemot vägen upp till Björbostugan byggdes 1892 Ryda 
fattiggård, med plats för 34 hjon, varav 12 barn. Borås hade 
sin anläggning för de fattiga på nuvarande Krokshallstorget.

Inne i staden fanns »Allmänna barnskolan» och några 
privata skolor innan den allmänna folkskolan genomfördes 
1847, fem år efter att den lagstadgats – socknarna hade så 
lång respittid. Det nya var att skolgång skulle bli tillgänglig 
för alla barn. I långsam takt genomfördes detta under resten 
av 1800-talet. I början anställdes en lärare, som fick ambulera 
mellan olika rotar och stanna några veckor på varje ställe. 
Bönderna fick hålla med undervisningslokal i sina hem.

Vid nuvarande idrottsplatsen i Ryda stod en motorbana, be-
lagd med kolstybb, klar 1946. Byggmästaren Harry Sjögren 
låg bakom den. Här kunde sedan speedway-åkare som Stellan 
Standh och Kurt Winberg utöva sin sport. Borås Motor Klubb 
hade sedan sin hemvist här och speedwaylaget hette Saxarna. 
De höll på fram till 1955 i klubbens regi.

År 1955 prövades banan även med andra åkdon. Den nya 
flugan stock-car, med fortkörning av skrotade 1930-talsbilar 
blev då populär. Även små midget-racerbilar körde någon täv-
ling här.

Vägen upp till närbelägna Björbostugan har också varit 
tävlingsbana. Här har hållits backtävlingar för både bilar och 
motorcyklar. Numera råder dock tävlingsförbud i backen.

Borås Motorklubb är en av Sveriges äldsta motorklubbar 
och bildades 1922 av Hadar Sjölin och hans motorvänner. 
25:e februari 1923 anordnade BMK den första tävlingen. Det 
var på Öresjös is som man anordnade en hastighetstävling.

Sedan 1996 är det mesta av motorsport på hjul samlat till 
banan i Gäddered vid Svaneholm.
xxx

Björbostugan
IF Sport bildades 1907, men bytte namn till IFK Borås två 
år senare, och blev då en länk i den riksomfattande Kamrat-
kedjan. Föreningen satsade på många sportgrenar, och för 
skidåkning av olika slag blev Björbostugan centrum när den 
stod klar 1937. Mest framgångsrik var föreningen inom back-
hoppning, där man på 1980-talet hade landets bästa utövare, 
med Anders Daun i spetsen – OS-deltagare 1988. Verksamhe-
ten minskade, och 2011 gick Björbostugan över i kommunens 
ägo.

Industrier
Industrialiseringen i området inleddes med att Borås Wäfveri 
1963 flyttade sitt färgeri från Hallbergska kilen (Hallbergs-
gatan, där Grand Hotell nu ligger) till platsen där Ryda gård 
tidigare hade legat. Anläggningen kallades Ryda Berednings-
verk och användes i huvudsak för bolagets egen produktion 
fram till 2005 då produktionen flyttades till Estland.

Torpa sockens fattigstugan i Ryda.

IdéskIss
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År 1847 omändrades övre våningen av Torpa fattighus till 
skolsal och lärarbostad. Salen försågs med kateder i pärlfärg 
och 5 brunmålade långbänkar. Till småskolorna förhyrdes lo-
kaler i bondgårdarna ute i rotarna. Samma år valdes Anders 
Lundquist, som tog examen samma år, till folkskollärare. I 
början lät han sig ibland »av andra sysselsättningar hindra» 
men bättrade sig. Han pensionerades 1871, »gammal och ut-
sliten».

Rya fattiggård utarrenderades 1923 till lantbrukare, och 
understödstagarna överfördes till försörjningshemmet (Ram-
nalid).

Annons, Borås Tidning 1927.

En småskola med lärarinnebostad byggdes 1892 på Ryda 
Östergårdens mark. Den hade även folkskoleklasser vissa ti-
der. Halvtidsläsningen (varannan dag) upphörde 1921 i hela 
Borås. Och den nya Erikslundskolan ersatte Ryda folkskola 
1930.

Strax intill fanns också ett komministerboställe, på Ryda 
Håkansgården.

Församlingshem fanns …

Höjdplatån (»H.P.»)
Omedelbart norr om vägkorsningen vid Ålgården går en stig 
upp till Högplatån (på kartan Höjdplatån numera). Idag finns 
där en gräsplätt, men under de sista åren på 1920-talet nytt-
jades den som festplats med servering, tivoli, cirkus och dans 
– »ny stor dansbana» 1927. Här kunde man även dansa under 
strålkastarbelysning.

Kooperativa Andelsföreningen Verdandi skötte servering-
en under flera år. Borås Atletklubb tog sedan över arrange-
mangen och fick därigenom in pengar till sin ordinarie verk-
samhet. Festplatsen upphörde omkring 1930.

Ålgården
Namnet Åhlgårdz qwarnar förekommer första gången 1713 
och avser den kvarndrift som då fanns vid nuvarande Ålgårds-
fallet.

Vattnet från Pickesjön, som rann med självtryck till en re-
servoar i Annelundsparken, täckte snart inte längre stadens 
behov. År 1900 byggdes därför en pumpstation vid Ålgården 
och kvarnen ändrades till pumphus. Vattnet pumpades upp 
till det nya vattentornet på Kvarnberget. Vatten togs i en rull-
stensås nära Viskan, där filtrering inte behövdes. »Ett rent och 
godt vatten», utlovade stadskemisten Alén i Göteborg. Pum-
parna drevs med ångkraft. 

Från 1923 kompletterades anläggningen vid Ålgården så 
att den vid behov kunde ta emot åvatten, som snabbfiltrerats 
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och steriliserats med klor.

Roland Kempe (1907–1991), en gång elev vid Dal-
torpsskolan, kom att nå internationell ryktbarhet som kon-
stnär. Han skänkte en samling konstverk till Borås stad och 
lämplig utställningsplats söktes. Ålgårdskvarnen stod tom 
sedan länge och upprustades. Naturligtvis tyckte många 
boråsare att det blev för dyrt, men budgeten höll och utställ-
ningen kunde invigas 1960. Platsen låg kanske lite avsides 
och hade svårt att nå publiken. På 1990-talet flyttades därför 
samlingen till konstmuseet i Kulturhuset.

Ålgården var tidigt även en plats för nöjen. År 1778 inrap-
porterades till magistraten att timmerkarlen Lars Persson 
höll ’lekstuvor’ med öl- och brännvinsutskänkning nästan 
alla högtidsdagar och aftnar. Då löpte tjänstefolket från hus-
bönder och matmödrar ditut för att tillbringa nätterna i sus 
och dus. Detta kunde inte tolereras och Lars Persson fick 
böta. (polis 14)

Båttrafik på Viskan och Öresjö
Viskan trafikerades av en passagerarbåt redan på 1880-talet. 
När Borås Segelsällskap bildades 1886 nämns att båten Peder 
Gylta gick från Ålgården och ut på Öresjö. Hugade åskådare 
kunde lätt ta sig till tävlingarna där. Gylta var en gång namnet 
på en mäktig släkt (i Fristad) som mest är känd genom Her-
man Bjurstens roman Gyltas grotta. Bjursten hade anknytning 
till Borås och grottan finns vid Öresjö (i Frufällan). Under 
sjön finns en gångtunnel som mynnar i trakten av Lakhall, 
sägs det.

Senare skulle Peder Gylta följas av en världsunik farkost, 
som under en kort tid trafikerade Viskan och Öresjö. Den het-
te Svanen och var en ångslup som försetts med hjul och kunde 
gå på land för egen maskin – på räls. Tack vare detta kunde 
»lokomotivångaren» passera förbi fallet vid Ålgården på en 
200 meter lång bana.

Påstigning skedde norr om Norrbro. Därefter tuffade den 
sakta fram i Viskan mot Ålgården och förbi fallet där. I Öre-
sjö gjorde den sedan rundturer och angjorde utvärdshusen 
Almenäs och Långesten samt badplatsen i Skalle.

Båten ägdes av Borås Ångslups AB, där bl.a. konstruktören 
lektor Magnell på Tekniska skolan var delägare. Den rymde 
62 passagerare, var 14 meter lång och vägde 11 ton.

Premiärturen ägde rum den 19 september 1891 och första 
säsongen varade i tre veckor. Påföljande år var man igång från 
mitten av maj och två månader framåt. Därefter inställdes vi-
dare turer. Anledningen till att trafiken måste läggas ner var 
att en vagn med ångmotor anskaffats för trafik på järnvägen 
från Borås till Fristad, med hållplatser vid Långesten, Juta-
gärde och Frufällan. Konkurrensen från denna blev då för stor 
– tågresan tog bara 10 minuter till Öresjö.

Observera, att ångaren Svanen aldrig transporterade några gäs-
ter till eller från Skogsryds restaurang. Den senare öppnades 
först 1894, och Svanen lämnade alltså Öresjö 1892. En annan 
båt med namnet Örn, som ibland syns på bilder, trafikerade 
Öresjö från 1900. Den ersattes 1909 av ångslupen Turist, se-
nare även av Jazz. Dessa båtar lade däremot till vid bryggan 

<Ångslupen Svanen ...>
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vid Skogsryd.

Lakhall
På sjöns västra sida ligger berget Lakhall (liksom Krokshall 
med betydelsen efter ett brant berg). Här började främst 
hantverkare och handlande redan vid förra sekelskiftet bygga 
sommarhus. På sjöns andra sida, i Skogsryd, låg de verkligt 
exklusiva, vid Lakhall byggdes de något enklare. En stig, som 
senare blev körväg ledde dit, men en roddbåt var ofta ett bätt-
re alternativ. Och så sent som på 1960-talet kunde de som 
bodde norr om Lakhall sälja båten, och ta bilen dit.

Alldeles nära Almenäs finns en liten båthamn som 1950 
anlades av nybildade Öresjö Junior Seglare. Fyra år senare 
kallade man sig Borås Snipeklubb eftersom endast den båt-
typen gällde då. Men tiderna förändrades liksom båtarna och 
1969 var det dags för nytt namnbyte, till Borås Segelsällskap 
(BSS) – en värdig efterföljare till den klubb med samma namn 
som var föregångare till Öresjö Segel Sällskap (ÖSS) på andra 
sidan sjön.
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1  Inledning 
 
En av de största utmaningarna för kulturens ställning i Borås är kvaliteten och utvecklingen av folk- 
och skolbiblioteken. En väl organiserad biblioteksverksamhet med generösa öppettider är en av 
grundstenarna för de demokratiska offentliga arenorna i staden. Resurser för att driva verksamheten, 
såväl för folkbiblioteken samt för skolbiblioteken, måste säkerställas. En kartläggning har genomförts 
av biblioteksverksamheten som tillsammans med andra faktorer som t ex planerad bostadsbebyggelse, 
nya skolor och förskolor kan ligga till grund för ett förslag till en framtida biblioteksverksamhet. 
Bibliotekens budget är, trots budgettillskott för året, fortfarande mycket skör och bygger på extern 
finansiering för att kunna utvecklas. 

De mötesplatser som förvaltningen driver tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
viktiga att fortsatt utveckla. Det gäller Mötesplats Sjöbo, Mötesplats Hässleholmen, Norrbyhuset samt 
Mötesplats Kristineberg. Tillsammans med stadens övriga förvaltningar och bolag finns i dessa 
sammanhang stora möjligheter att skapa neutrala mötesplatser i stadsdelar där samhällsservice av olika 
slag kan erbjudas. 
 
Även Konstmuseet kämpar med en ansträngd budget. Museets uppdrag är stora och omfattande i en 
verksamhet med få anställda. En genomlysning av konstverksamheten med fokus på Borås 
Konstmuseum och dess uppdrag inkluderat den offentliga konsten bör därför genomföras. 
 
Planering pågår för Borås 400-årsfirande 2021 och där har kultur en viktig och bärande roll. Stora och 
mindre aktiviteter planeras i förvaltningens samtliga verksamheter. Borås Internationella 
Skulpturbiennal kommer under jubileumsåret bli en del av ett större konstevenemang med tydliga 
internationella inslag, en "jubileumsutställning", som kommer innefatta många olika konstformer. 

Arbete med att ta fram en ny kulturplan har påbörjats, med arbetsnamnet Kulturplattform, och ska 
involvera hela kulturlivet, såväl Kulturförvaltningens egna verksamheter som det fria kulturlivet. Ett 
stort antal workshops har genomförts med olika målgrupper. Ett dokument ska under året arbetas fram 
som både beskriver den breda verksamhet som finns i dag, men som också är visionärt i ett perspektiv 
på fem till tio år. Arbetet ska utmynna i ett politiskt dokument, med uppdrag och framtidsmål, men 
också i ett material som beskriver Borås breda kulturliv, och kulturarv, i tryckt form, som en broschyr, 
eller i digital form. 

Angeläget förvaltningsövergripande samarbete pågår inom processarbetet Socialt Hållbart Borås, där 
särskilt bibliotekens roll lyfts fram som viktiga för barns och ungas språkliga och kulturella utveckling. 

Frågan om Borås ska bli en fristadskommun för förföljda konstnärer har aktualiserats i samband med 
att en utställning om fristadskonceptet visats i Kulturhuset under våren. Beslutet är hela 
stadenövergripande och kräver beslut av Kommunfullmäktige. Kulturnämnden har sedan tidigare ställt 
sig positiv till förslaget. 

Kulturförvaltningen ska, som alla övriga verksamheter i Borås Stad, påbörja den s k Tillitsresan, ett nytt 
sätt att styra och leda verksamheten. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader bör bli en större attraktion i 
Borås. En strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

En utvecklingsplan har presenterats med 
ett nytt koncept för Borås Museum och 
har skickats till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 

2.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Förutsättningar för att skapa en 
skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete 
med Tekniska nämnden, där det gröna i 
området värnas i relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

 Delvis 
genomfört 

Kulturförvaltningen kommer att under 
2019 utreda om Annelundsparken har 
förutsättningar att fungera som en 
skulpturpark. Detta i samarbete med 
Tekniska förvaltningen. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Målvärde 
2019 

Utfall T1 
2019 

Utfall T2 
2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,6 6 4,1 4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

6,1 7 6,2 5,9 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Kulturnämnden 

Målvärdet för 2019 är en sjukfrånvaro på 6,0 %. Målet är uppnått för Tertial 2. Förvaltningen har en 
rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron och kommer fortsatt arbeta för att bibehålla den relativt låga 
sjukskrivningsnivån. Under perioden har förvaltningen samarbetat med den centrala enheten 
Organisationshälsa, i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda arbetsplatser. 
Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett  fokus på de arbetsplatser som har hög andel sjukfrånvaro och 
arbeta med upprepad korttidsfrånvaro på individnivå. HR och chef arbetar gemensamt. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Kulturnämnden 

Målvärdet för andelen timavlönade är 7 årsarbetare under 2019. För Tertial 2 är målet uppnått. Det är 
en lägre andel än samma period föregående år. Minskningen av timavlönade kan delvis hänföras till 
årets budgetförutsättningar. Förvaltningen använder timavlönade vid kortare frånvaro om behov finns. 
Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra anställningsformer tillämpas och en 
prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en timavlönad. 

 
 

3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 
augusti 2018 

Utfall 
augusti 2019 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 4 817 2 146 50 50 0 

Avgifter och övriga intäkter 24 329 23 768 35 748 35 748 0 

Summa intäkter 29 146 25 914 35 798 35 798 0 

Personal -72 109 -75 303 -111 955 -112 705 -750 

Lokaler -24 601 -32 502 -47 312 -47 312 0 

Övrigt -29 496 -30 982 -42 747 -43 847 -1 100 

Kapitalkostnader -2 432 -3 226 -4 359 -4 359 0 

Summa kostnader -128 638 -142 013 -206 373 -208 223 -1 850 

Buffert (endast i budget)   -1 000  1 000 

Nettokostnad -99 492 -116 099 -171 575 -172 425 -850 

Kommunbidrag 104 467 116 466 171 575 171 575 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 4 975 367 0 -850 -850 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      
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Tkr Utfall 
augusti 2018 

Utfall 
augusti 2019 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Godkända "öronmärkta" 
projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 4 975 367 0 -850 -850 

Ackumulerat resultat 1 189 1 275 1 275 1 275 0 

Resultatanalys 

3.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2018-12-31 Utfall 2019-08 Återstår 

Summa     

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 
augusti 2018 

Utfall 
augusti 2019 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Kulturnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -569 -563 -828 -828 0 

Nettokostnad -569 -563 -828 -828 0 

Kulturadministration      

Intäkt 85 -28 0 0 0 

Kostnad -6 053 -6 465 -9 731 -9 731 0 

Nettokostnad -5 968 -6 493 -9 731 -9 731 0 

Biblioteksverksamhet      

Intäkt 3 448 2 103 1 841 1 841 0 

Kostnad -34 454 -36 643 -52 539 -53 239 -700 

Nettokostnad -31 006 -34 540 -50 698 -51 398 -700 

Museiverksamhet      

Intäkt 4 504 5 430 6 595 6 595 0 

Kostnad -19 399 -20 306 -28 984 -28 984 0 

Nettokostnad -14 895 -14 876 -22 389 -22 389 0 

Konst och 
utställningsverksamhet      

Intäkt 1 886 872 1 118 1 118 0 

Kostnad -8 287 -7 178 -10 761 -11 161 -400 
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Tkr Utfall 
augusti 2018 

Utfall 
augusti 2019 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Nettokostnad -6 401 -6 306 -9 643 -10 043 -400 

Teaterverksamhet      

Intäkt 8 052 7 436 13 274 13 274 0 

Kostnad -22 993 -24 106 -39 079 -39 529 -450 

Nettokostnad -14 941 -16 670 -25 805 -26 255 -450 

Filmverksamhet      

Intäkt 768     

Kostnad -1 189     

Nettokostnad -421     

Publika möten      

Intäkt  1 251 1 525 1 525 0 

Kostnad  -13 274 -17 641 -17 641 0 

Nettokostnad  -12 023 -16 116 -16 116 0 

Övrig kulturverksamhet      

Intäkt 458     

Kostnad -827     

Nettokostnad -369     

Kulturskolan      

Intäkt 3 935 2 821 3 918 3 918 0 

Kostnad -21 643 -27 287 -39 283 -39 583 -300 

Nettokostnad -17 708 -24 466 -35 365 -35 665 -300 

Stöd till studieförbunden      

Intäkt 0     

Kostnad -3 345     

Nettokostnad -3 345     

Stöd till övrig 
kulturverksamhet      

Intäkt 0     

Kostnad -4 393     

Nettokostnad -4 393     

Skolbibliotek      

Intäkt 6 009 6 030 9 046 9 046 0 

Kostnad -5 485 -6 191 -9 046 -9 046 0 

Nettokostnad 524 -161 0 0 0 

Buffert      

Intäkt   0  0 

Kostnad   -1 000  1 000 

Nettokostnad   -1 000  1 000 

      

Intäkt      
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Tkr Utfall 
augusti 2018 

Utfall 
augusti 2019 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 29 145 25 915 37 317 37 317 0 

Kostnad -128 637 -142 013 -208 892 -209 742 -850 

Nettokostnad -99 492 -116 098 -171 575 -172 425 -850 

Prognosavvikelser 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -850 tkr. Av dessa kommer 450 tkr att äskas som 
bokslutsjustering, se nedan under Borås stadsteater. Hela bufferten på 1 000 tkr tas i anspråk. 

  

Biblioteken i Borås 

-700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott. 

Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1,1mnkr. Efter besparingar av tillfällig art är 
det beräknade underskottet för 2019 ca 700 tkr, något som det arbetas med att minska ytterligare. Av 
de 700 tkr består 400 tkr av en årlig fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst 
som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett ut sedan 2017 och Biblioteken i Borås är 
mycket frågande till fördelningen av den här fakturan eftersom Mediapoolen används av skolor, men 
inte av folkbibliotek. 

Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för att kunna bibehålla 
nuvarande servicenivå och för att bedriva verksamhetsutveckling. Den balans som finns nu bygger på 
att den faktiska kostnaden för skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom 
förväntas och att Borås får ta del av externt sökta medel för att stärka biblioteksverksamheten. 

  

Borås Konstmuseum 

-400 tkr är Borås Konstmuseum prognostiserade underskott. Anledningen är ökade 
utställningskostnader och högre personalkostnader. Konstmuseet har under våren arbetat för att 
förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet har externa konsulter anlitats. Kostnaderna för 
dessa insatser har tagits från verksamhetsmedel. 

  

Borås stadsteater 

-450 tkr gällande personalkostnader. Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen att äska som en 
bokslutsjustering i årsredovisningen. 

  

Kulturskolan 

-300 tkr är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror på ej täckta kapitalkostnader 2019 
om 920 tkr. En omfördelning av budget gällande verksamhet- och personalbudget har därför varit 
nödvändig, därav ovan prognosavvikelse. 
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Buffert 

+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

3.2.1 Kulturnämnden 

Kulturnämndens verksamhet har ingen prognosavvikelse. 

 

3.2.2 Kulturadministration 

Kulturadministrationen har ingen prognosavvikelse. 

 

3.2.3 Biblioteksverksamhet 

Ekonomi 

Biblioteksverksamheten prognostiserar ett underskott på 700 tkr på årsbasis. 

Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1,1 mnkr. Efter besparingar av tillfällig art 
på Stadsbiblioteket där föräldraledigheter ej har kompenserats fullt ut och tjänster som tillsätts med viss 
eftersläpning är det beräknade underskottet för 2019 ca 700 tkr. Det strukturella underskottet är snarare 
1,5 mkr och har sitt ursprung i omorganisationen till facknämnder och är något som Biblioteken i 
Borås har kämpat med i flera år. 

Då byggnaden som Göta bibliotek ligger i ska rivas så har biblioteket stängt från och med 1 september, 
det möjliggör ytterligare besparing under resterande del av 2019, främst avseende hyra, lokalvård och 
personal. 

Budgeten är dock väldigt komplex med många projekt och projektbidrag som påverkar. 

En stor utmaning inför framtiden är att kostnaderna för de digitala tjänsterna skenar, det är positivt ur 
det perspektivet att de används mer och mer, men i biblioteksvärlden kostar digitalt betydligt mer än 
analogt. 

Biblioteken har även i år fått medel från stat, region och kommunalförbund, något som är helt 
nödvändigt för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå och för att bedriva verksamhetsutveckling. 

Grundskoleförvaltningen har under 2:a tertialen betalat in det belopp för biblioteksverksamheten på 
skolorna som nuvarande verksamhet kostar. 

  

Analys av verksamheten 

Biblioteken i Borås är välbesökta med ett stort utbud av aktuella medier och aktiviteter.  Detta märks i 
statistiken för den andra tertialen 2019. 

Antalet besökare på folkbiblioteken i Borås under andra tertialen var 180 027 personer och hittills i år 
är besöksantalet 392 342. Därmed kommer med all säkerhet målet på 500 000 besökare under 2019 
uppnås. Antalet utlån under andra tertialen var 269 333 och hittills i år utlånen uppe i 578 292,  och 
följer väl målsättningen med 900 000 utlån under året. 

Besökssiffrorna är i nivå med föregående års siffror och vi ser att biblioteken används av många och i 
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olika syften. På biblioteken träffas man för att diskutera nyheter över dagstidningarna, hänga med sin 
familj eller sina kompisar, studera - ensam eller i grupp, helt enkelt bara låna medier eller, det som är lätt 
att förbise, "att vara ensam tillsammans". Bredden på besökarna är stor, biblioteken har besökare ur alla 
samhällskategorier. 

Även lånesiffrorna är i paritet med föregående års, vilket är glädjande att kunna säga. Håller den 
trenden i sig året ut innebär det ett trendbrott efter många års nedåtgående utlåningssiffror. Orsakerna 
är svåra att spekulera i, men sommaren i år har vädermässigt gynnat biblioteken, samtidigt som 
biblioteken har fått gott om utrymme i Borås Tidning under perioden. 

I september öppnar den nya mötesplatsen Hässlehuset, där biblioteket samverkar med kulturskola, 
öppen ungdomsverksamhet och medborgarservice. Mot slutet av året planeras för en ny familjecentral i 
anslutning till vårdcentralen Herkules. 

1 september stängde Göta bibliotek efter att fastighetsägaren beslutade att riva fastigheten för att bygga 
nytt. Placering av ett nytt bibliotek bör utredas, inte minst då den nya stadsdelen Gässlösa kommer att 
binda ihop Kristineberg och Göta. 

Under andra tertialen, maj-augusti, har biblioteken tillsammans erbjudit och genomfört 173 aktiviteter 
varav 130 var riktade till barn och unga. Aktiviteterna har skiftat, allt från sommarbokklubbar, läsa med 
hund och skrivarkollo till att bokbussen eller den nyinköpta (med statliga medel) bibliotekscykeln har 
dykt upp vid olika badstränder. Skrivarkollot som var riktat mot äldre barn och ungdomar var mycket 
uppskattat. 

Personalsituationen vid Biblioteken i Borås är relativt god. Borås är en utbildningsort för bibliotekarier 
vilket gör att rekryteringsmöjligheterna även för att få timinhoppare är bättre än på många andra orter. 
Samtidigt är det ett problem att när- och skolbibliotek är så små enheter, det gör dessa väldigt känsliga 
vid sjukdomar och när det ska ske fortbildning. Det leder även till att det är svårt att få ihop vettiga 
tjänster då det ofta är så att det saknas t.ex. 20% vid ett bibliotek, 30% vid ett annat och kanske 10% 
vid ett tredje. 

  

 

3.2.4 Museiverksamhet 

Ekonomi 

De kulturhistoriska museerna har ingen prognosavvikelse. Utfallet visar ett underskott vilket beror på 
kostnader för Balenciaga som ska fördelas över året. 

Analys av verksamheten 

Textilmuseet 
Balenciaga - master of couture visades tom 21 april och blev en fantastisk succé. Det är den mest välbesökta 
utställning museet haft sedan flytten till Textile Fashion Center med publik från både när och fjärran. 
Utställningen fick ett stort nationellt genomslag i media och blev mycket omtalad. Textilmuseet fick 
ställa ut en på alla sätt högkvalitativ utställning från Victoria and Albert Museum i London, ett 
samarbete som personalen arbetat för under många år. Textilmuseet fick därmed utmana sitt arbetssätt, 
rutiner, säkerhetstänkande och även uppgradera med nya montrar, vilket alltihop gagnar verksamheten i 
framtiden. Museet gav projektet total uppmärksamhet och en stor arbetsinsats vilket innebar utökade 
öppettider, högre inträde och mer bemanning samt satsade stort på interaktion via introduktioner, 
audioguide, kurser, provningar och specialvisningar vilket allt föll mycket väl ut. Även satsningen på 
ökad samverkan med näringslivet blev framgångsrik. Under den intensiva perioden visade personalen 
hög professionalitet och stort engagemang för kundernas och projektets bästa, med bieffekt att annat 
arbete fick stå tillbaka. Museet fick även hjälp med bemanning av många volontärer utan vars stöd 
publiken inte fått samma fina bemötande och upplevelse. 
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I februari öppnade också Reconstructing memory där konstnär Kristina Müntzing gör sin tolkning av hur 
historia bevaras och återberättas genom ett museums samlande; "vad säger en bild när namnet och 
platsen är glömd och kan man bevara kroppens minne av ett arbetsmoment?" Hon har 2018 fått fri 
tillgång till Textilmuseets samlingar av konfektion, mönsterprover, foton och filmer, och använder 
konsthantverksmetoder och dans för att gestalta ett somatiskt arkiv. Bilder och material från skilda tider 
strimlas och vävs ihop och blir därmed både bild och mönster, karta och arkiv. Utställningen öppnades 
med Performing Memory, en dans-performance som byggde på minnen av rörelser från 
sömnadsproduktion. 

Före sommaren invigdes FAS (Fiber Art Swedens) utställning Berättelser om/Stories About där de textila 
materialen och metoderna används konstnärligt för att förstå, diskutera och beskriva kulturell, 
samhällelig och politisk tid. Dessutom öppnade In Character – Costumes & Images där dramatikens 
magiska värld står i fokus. Här presenteras ett urval av de sagolika dräkter som kostymdesigner Nina 
Sandström har skapat till teater-, dans- och operascenen. Kostymerna visas tillsammans med fotograf 
Magnus Länjes karaktärsporträtt av skådespelare. 

Vid Museiveckan 2019 fick Textilmuseets det prestigefyllda priset Årets utställning för arbetet med Next 
Level Craft som pågick från april till oktober 2018. Ur juryn motivering: "På ett innovativt sätt visas 
nyskapande slöjd i form av konstnärliga gestalter. Genom en tvärdisciplinär metod har kreatörerna till 
de specialgjorda verken under ledning av konstnären Aia Jüdes skapat en inspirerande utställning där 
besökaren kommer nära föremålen och erbjuds en generationsöverskridande upplevelse". 

Museet arbetar fortsatt med hållbarhet, mode och konsumtion via skolvisningar och i samverkan inom 
Textile Fashion Center, exempelvis i DIY-utställningar tillsammans med Textilhögskolan. Museet har 
även ett fortgående samarbete med Textilhistoriska sällskapet, studieförbund samt 
intresseorganisationer via program, föreläsningar, kurser och workshops. 

Borås museum 
Utvecklingsarbetet kring ett socialt innovativt museum med särskild relevans för lokalsamhället är 
sedan 2018 färdigställt och har under perioden redovisats och diskuterats med de olika politiska 
partigrupperna. 

En arkivarie har visstidsanställts 3 månader för att inventera det sk "pappersarkivet"  inför flytt till 
lämpligare arkivlokaler på Textilmuseet. 

Borås museum har genomfört första etappen av Fadderprojektet med en Fadderdag, vilket syftar till att 
skapa intresse för husen i friluftsmuseet. Utställningen "Framtiden var här" med VR-spel i samverkan 
med RISE interacitve invigdes i maj. Museet har även haft öppet för bokade skol- och studiegrupper 
samt vissa program så som midsommarfirande, visningar, allsång och hantverksdag. 

 

  

3.2.5 Konst och utställningsverksamhet 

Ekonomi 

Borås Konstmuseum prognostiserar ett underskott på 400 tkr. Anledningen är ökade 
utställningskostnader och högre personalkostnader. Konstmuseet har under våren arbetat för att 
förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet har externa konsulter anlitats. Kostnaderna för 
dessa insatser har tagits från verksamhetsmedel. Konstmuseet har haft en mycket ansträngd situation 
under lång tid med hög arbetsbelastning. 

Försäkringsbolaget XL Caitlin har 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 Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Åtgärder 

För att kunna fullfölja sina åtaganden fortsättningsvis behöver Konstmuseet ha en organisation och en 
budget som är anpassad till museets uppdrag. 

Analys av verksamheten 

Borås Konstmuseum 

Året inleddes med VR-utställningen Medusa av den italienska filmaren Sara Tirelli, som varit inbjuden 
residenskonstnär. Medusa är inspelad på Borås Konstmuseum, totalt medverkade 63 aktörer varav de 
flesta med lokal förankring. Bland annat medverkade Agape, en frivilligorganisation för 
ensamkommande barn och ungdomar. Utställningen och residenset har genomförts i samarbete med 
VGR, Kultur i Väst, IASPIS och Lindholmen Science Medusa kommer att visas på internationella 
filmfestivaler och i maj visas den i Venedig i samband med invigning av den stora konstbiennalen där. 
Detta är bra marknadsföring för Borås Konstmuseum i internationella sammanhang. 

I mars öppnade utställningen The Aalto Natives med konstnärerna Erkka Nissinen och Nathaniel 
Mellors, som representerade Finland på Venedigbiennalen 2017, samma år som Finland firade 100 år av 
självständighet. Utställningen berättar om finskhet i ett humoristiskt men samtidigt kritiskt ljus. Bland 
annat granskas den nationella identiteten, skapelsemyter och nationalism. Utställningen är ett samarbete 
med Kiasma Museum, Helsingfors. 

I samband med utställningen The Aalto Natives erbjuder museet visningar på finska varannan söndag 
under våren. 

Höstens stora utställning är Somewhere in between en grupputställning som via rörlig bild utforskar 
landskapets minne, nationell identitet och mytens roll i historieskrivningen. Utställningen bjuder in 
svenska och internationella konstnärer vars verk berör språkets makt, konstens frihet, censur, 
migranters väg över floden Rio Grande, en upphittad kopia av Picassos Guernica och hur en konflikt 
kan splittra familj och vänner. Inbjudna konstnärer Taus Makhacheva (Ryssland/Dagestan), Fatma 
Bucak (Turkiet/England), Larissa Sansour (Palestina/Danmark), Tanja Muravskaja (Estland/Ukraina), 
Loulou Cherinet (Sverige/Etiopien), Gohar Dashti (Iran/Tyskland) och Savas Boyraz 
(Turkiet/Sverige). 

Med anledning av att FNs barnrätt blir lag i Sverige 2020 förbereder Konstmuseet redan nu en större 
samtida konstutställning med fokus på delaktighet och tillgänglighet. Till utställningen utarbetas ett 
omfattande pedagogiskt program med fokus på barns rätt till kultur och hur det går att arbeta 
pedagogiskt med samtidskonst. Utställningen öppnar hösten 2020. 

Inom den konstpedagogiska verksamheten har ett flertal projekt genomförts däribland uppsökande 
verksamheter till olika grundskolor. Samarbetet med folkhögskolor i Sjuhäradsområdet har fördjupats, 
med ökat medskapande och inkludering som mål. Under våren har deltagare från folkhögskolor arbetat 
fördjupat kring temat identitet. Med fotografi som medium har deltagarna tillsammans med museets 
pedagoger provat olika tekniker och utforskat temat genom samtal och i text. Som utgångspunkt för 
arbetet har Lars Tunbjörks fotografiska verk använts och deltagarnas bilder har sedan sammanställts till 
en fotoutställning. Projektet har genomförts i samarbete mellan Borås Konstmuseum, Textilmuseet och 
det regionala nätverket FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan). 

Offentlig konst 

Parallellt med utställningsverksamheten pågår implementering av enprocentregeln för konstnärlig 
gestaltning. Flera projekt pågår och ytterligare gestaltningsprojekt kommer att utlysas. Därtill 
genomförs ett samverkansprojekt ”Konst i stadsutveckling” tillsammans med Statens Konstråd genom 
en större satsning på bostadsområdet Sjöbo. 

För stadens offentliga konst har en konservator anlitats som har till uppgift att inventera stadens 
samtliga verk och bedöma skulpturernas tillstånd och eventuella skador. Därefter upprättas en vård- 
och underhållsplan. Arbetet omfattar ca 120 offentliga verk. 
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Det pågår en omfattande renovering av skulpturen Mate Hunting av konstnär Marianne Lindberg De 
Geer. Mekaniken som styr ögonen har varit trasig sedan 2008 då skulpturen av en outgrundlig 
anledning hamnade i Viskan. Nu är mekaniken lagad och kaninen kan åter igen röra ögonen. En 
konstruktör är anlitat för att undersöka möjligheten av att värma upp skulpturen vilket var konstnärens 
ursprungliga intention men som aldrig genomförts. 

  

3.2.6 Teaterverksamhet 

Ekonomi 

Utfallet för Borås Stadsteaters verksamhet per sista augusti är + 899. Överskottet beror på att en del 
arvoden betalas ut först under hösten. Verksamheten prognosticerar dock ett underskott på 450 tkr för 
år 2019, på grund av ökade personalkostnader. 

Verksamhet 

Borås Stadsteater har under våren producerat två egna produktioner; Innan träden faller på stora scenen, 
och Missförståndet på lilla scenen. Verksamheten har också förmedlat ett flertal varierade gästspel och 
flera av dessa har fått fin uppmärksamhet i media. Ett gästspel som blev mycket uppskattat var Backbone 
som är nycirkuskompaniets Gravity & Other Myths tredje uppsättning. Föreställningen blev snabbt 
slutsåld. Två finska gästspel har också erbjudits, Kvinnorna i gammelbastun och Förvandlingen. Under våren 
har nio gästspel erbjudits, varav fem dansgästspel. 

För hösten planeras två egna produktioner på stora scenen; En rackarns långhelg i regi av Josefin 
Ankarberg och familjeföreställningen Den oändliga historien, i regi av Josefin Andersson. På lilla scenen 
planeras Perplex i regi av Viktor Tjerneld. Under hösten kommer även ett antal gästspel att förmedlas, 
bland annat Cirkus Cirkörs föreställning Bloom och dansföreställningarna Massala Näss och The most 
human. Utöver det kommer även Schtunk tillbaka med två nya produktioner; Moliere och Ett urtaget 
hjärta. Förutom gästspelen har 6 st lunchteater-föreställningar erbjudits under våren. För hösten 
planeras 6 st nya föreställningar med inslag av bland annat poesi och musik. 

Barn och unga 

För barn har verksamheten erbjudit Kejsarens nya kläder. Denna föreställning var på finska och 
producerad av Riksteatern. En guidad visning för gymnasieungdomar har också genomförts. Under 
hösten kommer denna målgrupp att kunna ta del av familjeföreställningen Den oändliga historien.  

Uthyrningar 

Teatern har även hyrt ut till andra arrangörer vid sju tillfällen, bland annat till Imagine Sweden – en 
musiktävling för unga - men även för ett seminarium och för olika föreläsningar. 

Samarbeten:  

En av teaterns skådespelare har medverkat i Hemgårdens sommarföreställning Björnen av Tjechov. 
Verksamheten bidrog även med att låna ut teknisk utrustning, rekvisita och kläder. Ett nytt samarbete 
för sommaren 2020 har påbörjats. 

Marknadsföring 

Teatern fortsätter att kraftsamla verksamhetens marknadsföring genom att förstärka med ytterligare en 
marknadsförare och med en ny hemsida. Hemsidan kommer att lanseras under hösten och syftet är att 
sidorna ska bli mer lättillgängliga och moderna. 
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3.2.7 Publika möten 

Ekonomi  

Verksamheten Publika möten har ingen prognosavvikelse. Dock ligger utfallet på plus främst tack vare 
att bidragen till Studieförbundens integrationsåtgärder inte gått åt ännu. 
 

Verksamhet 

Publika möten startade 1 januari 2019 genom omorganisation från tidigare Kulturkontoret och delar av 
Stadsteatern. Övergripande för den nya verksamheten är att arbeta utifrån ett besökarperspektiv och att 
utveckla relationen med publiken/besökarna för att skapa goda kulturupplevelser. Uppdraget innefattar 
producentskap av arrangemang för barn, unga och vuxna. Även stöd till studieförbund och 
kulturföreningar ingår tillsammans med biljettförsäljning av evenemangsbiljetter samt uthyrning av 
Kulturhusets möteslokaler. Från 1 april ingår förvaltningens kommunikationsstrateg i verksamheten för 
att förstärka både den utåtriktade och den interna kommunikationen samt för att arbeta med 
verksamhetsutveckling för hela förvaltningen. 

Barn 

Lördagsbarn, offentligt kulturutbud för barn, har under perioden arrangerat 5 evenemang med 402 
besökare. Under årets sportlovsvecka arrangerades många aktiviteter inom Kulturförvaltningen. Det 
kom 1 089 barn till våra 22 olika aktiviteter runt om i Borås Stad. 

Samarbetet med gemensamma regelbundna träffar har fortsatt för att få struktur på frågor som rör 
kultur i skolan och förskolan. Kulturplan för För-, Grund- och Grundsärskola 2018-2021 samt 
Kulturplan för Förskola 2019-2021 är nu implementerad i verksamheterna. I planerna är de olika 
förvaltningarnas respektive ansvarsområden tydligt definierade. 

Borås Stad har tecknat ett tvåårigt avtal med RegionTeater Väst där teatern ska leverera teater- och 
dansföreställningar till Borås Stads grundskolor. Avtalet gäller 2019-2020. Omfattningen bygger på 
antalet elever i grundskolan och innebär att hälften av alla elever får ta del av föreställningar under 2019 
och den andra hälften under 2020. 

Den kulturpedagogiska våren och hösten inleddes traditionsenligt med kulturombudsträffar. En dag för 
förskolan och en dag för grund- och gymnasieskolan på. 

Ungdom 

Verksamheten för kulturkortet Pussel har i stort legat vilande på grund av andra prioriterade ärenden 
samt brist på passande scener för musikuppträdanden. 

Vid den öppna väggen, Magasinsgatan 8, hölls ett mindre jam i maj där 8 lokala och tillresta målare 
deltog. Evenemanget lockade både förbipasserande och intresserade besökare, varav en stor del var i 
yngre 20-årsåldern. Arrangemanget var uppskattat och genererade flera kontakter som vill engagera sig i 
liknande arrangemang på platsen. Färdigställandet av den öppna väggen har vilat under sommaren, i 
väntan på slutligt besked från Kommunfullmäktige angående verksamhetens framtid. 

Under sommaren har Gatukultur 2019 arrangerats i samarbete med folkhälsosamordnare på 
Hässleholmen och Sjöbo samt med lokala föreningar, organisationer samt AB Bostäder. Aktiviteterna 
som bestod av kultur och sportaktiviteter för barn och unga genererade en muralmålning i respektive 
stadsdel samt öppna scener, dansuppträdanden och utställningar av barn och unga. Dessutom har 
Bodavallens nya scen målats under handledning och invigts av unga dansare från Hulta/Hässleholmen 
från ABF:s verksamhet Blackline. Sommaren avslutades med en invigningsfest för Sjöbos 
muralmålning, som lockade omkring 150 personer i alla åldrar. 

Kulturförvaltningen har tilldelats 40 tkr i utvecklingsbidrag från VGR för att utveckla arbetet som 
påbörjats inom Gatukultur även vintertid, då med fokus på Hässleholmen. 
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Under försommaren skickades en enkät ut till de som deltagit i musikutredningen under våren. Dock 
har endast ett (1) svar inkommit hittills. 

Kulturstöd 

Sedan november 2018 har ansökningar för En snabb slant, Projekt-/arrangemangsbidrag och Årsbidrag 
mottagits genom E-tjänst. Då tjänsten har dragits med upprepade tekniska problem har 
ansökningsförfarandet fortfarande inte kunna utvärderats konkret. I nuvarande form bedöms E-
tjänsten vara mindre tillgänglig än föregående blankett. ) 

Vuxna 

Programserien Tisdagar på Kulturhuset har under perioden arrangerat 17 programpunkter. Här 
presenterades ett varierat utbud knutet till ett specifikt tema som under våren var Make Humanity Great 
again. Tre av programpunkterna var Nyhetsbaren i samarbete med Borås Tidning, med fri entré. Titeln 
för höstens program som startade 27 augusti är Historiens djefla vingslag! 

För sjunde gången arrangerades Förintelsens minnesdag den 27 januari i samarbete med Sensus, Judiska 
föreningen i Borås, Rädda barnen och Röda korset. Ca 400 personer närvarade. I anslutning till 
programmet inbjöds klasser från Viskastrandsgymnasiet till föreställningen Bredvid hatet växer 
blommor med Teater Albatross på lilla scenen. 

På utställningsområdet Utblick visades utställningen Att vara människa (Kvinnor i Ravensbrück) som 
öppnades på Förintelsens minnesdag. I mars invigdes utställningen Kvinnorna i Kamerun av Elina Leiring 
Bratt. I april öppnades Konstmuseets På kvällen kan jag bli mig själv, en fotoutställning kring temat 
identitet, med deltagare från Borås folkhögskola och Fristads folkhögskola. Under perioden 22 augusti 
– 22 september visas utställningen Zambian Dads. Parallellt visas bildserien Svenska pappor på 
projektionsduk i Kulturhusets foajé. 

Röda Kvarn/filmverksamhet 

I januari-augusti hade Röda Kvarn 8210 besökare samt ytterligare 3 603 besökare på skolbio (utanför 
verksamhetsmåtten), totalt 11813. 

Mångfald och kvalitet är främsta ledord för filmprogramsättningen. Nytt publikrekord sattes under 
våren med fem helt slutsålda visningar på The Wife (1 260 besökare totalt). Även om besökssiffrorna 
sjönk markant under april-maj har våren totalt det högsta besöksantalet sedan rekordsäsongen 2013. 
Bland filmerna som visades januari-augusti fanns cirka 20 länder representerade, t ex libanesiska 
Kapernaum, ungerska Sunset och colombianska Birds of Passage. 

Under januari-augusti var minst 21 av 56 filmer på Röda Kvarn (ej medräknat livesända arrangemang) 
riktade direkt till barn och unga, vilket utgör c:a 38%. 

Verksamheten hade premiär på opera-föreställningar från The Metropolitan Opera i New York med 
Valkyrian och Karmelitsystrarna, i samarbete med Folkets Hus & Parker/Dalsjöforsparken. 

I samarbete med Göteborg Film Festival parallellvisades festivalens stora invigningsfilm i Borås, 
tillsammans med livesändning av invigningsceremonin. 

I mars arrangerades filmkonsert med stumfilmvisning och levande musik av improvisationspianist 
Staffan Biörklund-Jullander. 

I maj genomfördes en särskild galapremiär på operadokumentären ”SivanDivan”, med den Borås-
bördige regissören och filmens huvudperson Siv Wennberg på plats. 

Röda Kvarn deltog på årets Pride-festival med gratis filmvisning 28 juni i samarbete med RFSL/Borås 
Pride. 

Det populärkulturella klassikerkonceptet Throwback Thursday (i samverkan med Kulturkortet Pussel) 
har fortsatt med bra publiksiffror. En av filmerna valdes ut genom publikomröstning för ökad 
delaktighet. 
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Ett antal övriga samarbeten har gjorts med nationella aktörer, t ex Cinemateket/Svenska Filminstitutet 
och Finlandsinstitutet. 

En satsning på utökad digital annonsering har gjorts under året, möjliggjord via externa bidrag. 

  

3.2.8 Kulturskolan 

Ekonomi 

Kulturskolan lämnar en prognosavvikelse på -300 tkr. 

Underskottet beror på ej täckta kapitalkostnader 2019 om 920 tkr. En omfördelning av budget gällande 
verksamhets- och personalbudget har därför varit nödvändig, därav ovan prognosavvikelse. 

Kulturskolan har även i år fått medel från staten, vilket är betydelsefullt för att kunna bibehålla 
nuvarande servicenivå och för att bedriva verksamhetsutveckling. Kulturskolan inväntar nu besked 
kring fortsatt sökta medel gällande hösten 2019. 

Uppdragsverksamhetens storlek och intäkter gällande innevarande läsår 19/20 är ett orosmoment. 
Arbete pågår nu med att marknadsföra filialverksamheten för att synliggöra denna verksamhet och på 
så vis säkerställa budgeterade intäkter för hösten 2019. Under hösten 2019 kommer en översyn kring 
uppdragen inom övriga skolväsendet att göras för att sammanställa nästa läsårs uppdrag 20/21. En 
första uppskattning beräknas vara klart under första kvartalet våren 2020. Om intäkterna minskar måste 
det följas av kostnadsminskningar i motsvarande grad. 

Verksamheten 

Borås Kulturskolan erbjuder undervisning i Musik, Teater, Dans, Bild/Serieteckning, Textil/Design, 
Cirkus och Ord. Inom dessa inriktningar ryms ett 50-tal ämnen och ännu fler kurser. Kulturskolans 
kurser erbjuds elever fr.o.m. årskurs 2 i grundskolan. Fristad Musikskola är sedan omorganisationen 
2016 en enhet i Borås Kulturskolas verksamhet och erbjuder undervisning i musik. Kulåret för alla 
elever i årskurs 1 fortsätter liksom Kulturskolefilialerna på åtta grundskolor och uppdragsverksamheten 
med förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Elevantalet för vt-19 är 4 960 st vilket 
inkluderar alla verksamheter och uppdragsverksamhet. 

Kulturskolan har haft en omfattande utåtriktad verksamhet med ett 50-tal konserter/elevframträdanden 
under januari-april. 

Kulturskolan inledde året med en medverkan på Röda Kvarns invigning av Göteborgs Filmfestival, då 
en gitarrtrio spelade under minglet innan premiärfilmen. En barnkör var också med på 
invigningsceremonin av Polisprogrammet på Högskolan i Borås. 

I februari var 50 körsångare och stråk-elever och såg Ringaren i Notre Dame på Göteborgsoperan. På 
Förintelsens Minnesdag framförde teaterelever texter från överlevare på Stadsteaterns Lilla Scen. 

Danselever har under våren varit med och uppträtt under BAIK-matcher i Boråshallen. Den 
internationella Dansens dag firades tillsammans med Regionteater Väst den 29 april, med 
dansföreställningar runt om i centrum. Dagen avslutades med att eleverna fick se professionell dans på 
Regionteatern. 

Musikteatergruppen med barn och ungdomar med funktionsnedsättning fortsätter planenligt, nu i 
Kulturskolans egna lokaler. För första gången arrangerade Borås Stad en deltävling av Funkisfestivalen, 
Sveriges största musikarrangemang för personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionshinder. 
Vinnaren gick vidare till semifinal i Stockholm, och gick även vidare därifrån till final som hålls i 
augusti. 

Under vecka 13 höll Kulturskolans lärare ett 20-tal konserter på kommunens träffpunkter, 
mötesplatser, förskolor och äldreboenden. I Fristad uppmärksammades Våffeldagen med två 
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Våffelkonserter. Fristad Ungdomsorkester hade i mars en vårkonsert i Fristad Kyrka. 

Borås Ungdomsorkester har bjudit på storslagen konsert kring temat 40 år av pop, rock och soul. En 
gitarrdag samt en flöjtdag arrangerades tillsammans med elever från Sjuhärads musik-och kulturskolor i 
mars. 

Traditionsenligt firades Valborgsmässoafton i centrum och i Fristad. Under några dagar i april hade 
Kulturskolan besök från Tyskland, vilket avslutades med en konsert i Carolikyrkan på 
Valborgsmässoafton. Stråkelever var tillsammans med sina besökare från Tyskland även i Göteborg, 
och spelade en konsert i Hagakyrkan. Kulturskolan anordnade även Valborgsmässofirandet på Stora 
Torget med bla manskör som sjöng in våren. Traditionsenligt var Kulturskolans Ungdomsorkester med 
och marscherade från Knalletorget till Stora Torget i centrum. Kulturskolan har fortsatt verksamhet 
med en personalkör på SÄS, och Generationskören med barn och föräldrar/mor-farföräldrar fortsätter 
med stort intresse. 

Ett axplock av framträdanden under maj-juni innehöll konserter inom rock, folkmusik, gitarr, flöjt och 
stråk; dansföreställningar och teaterfestival, samt en temakonsert om miljö. Därefter följde 
avslutningskonserter och traditionsenliga sommarlovsavslutningar ute på grundskolorna vid inför det 
stundande sommarlovet. 

När ordinarie termin var avslutad tog sommaraktiviteterna vid. Som vanligt hade Kulturskolan 9 
feriearbetare som repeterade in en repertoar av låtar som de sedan framträdde med under en två 
veckors turné runt om i Borås Stad. Därtill huserade Popkollo i lokalerna. Popkollo är ett musikläger 
för tjejer och transpersoner, och som gästande artist och coach var artisten Renaida på besök. 

Nytt för i år var att Kulturskolan hade förmånen att kunna hålla sommarlovskurser finansierade av 
statsbidrag från Socialstyrelsen. På Simonsland genomfördes workshops i ämnet textil där 90 barn och 
ungdomar deltog. Temat var Pride under Borås Pride-vecka, vilket genomfördes som en drop in-
verksamhet, samt Textila drömmar, en 2-dagarskurs för anmälda. Verksamheten ser ett stort behov av 
kunna erbjuda barn och ungdomar en lustfylld fritid också på loven. En annan positiv synergieffekt av 
lovaktiviteterna är att Kulturskolan nu har ett högt söktryck på ämnet textil, ett ämne som 
verksamheten i nuläget bara har medel för att ha på deltid. 

För att summera så här långt är det tydligt att de nya lokalerna i Simonsland ger Kulturskolan helt nya 
möjligheter kring konserter och framföranden, vilket uppskattas av såväl elever och medarbetare. 

De nya lokalerna i Hässlehuset, Hässleholmen, står nu klara och vid terminsstart 2 september flyttade 
Kulturskolan in. Verksamhet håller på att startas upp i småskalighet. Detta då medel för 
verksamhetsutveckling ej ryms inom budget 2019, vilket gör att viss verksamhet inom befintliga ramar 
har förlagts till Hässlehuset. För barn och unga som bor i närområdet är förhoppningen att kulturen 
blir mer lättillgänglig. 

Personalsituationen vid Kulturskolan i Borås är god. Dock märks att rekryteringsmöjligheter till 
specifika ämnen såsom tex Cirkus är en utmaning, då det generellt i landet är ett ämne som börjar 
etablera sig vid landets Kulturskolor och utbildningssätena än så länge är relativt få. 

  

3.2.9 Skolbibliotek 

Likvärdig skolbiblioteksverksamhet 

Budgeten för grundskolans bibliotek finns hos Grundskoleförvaltningen som kommer att faktureras 
den faktiska kostnaden för verksamheten. 2019 års verksamhet är motsvarande 2018 års verksamhet. 
Skolbiblioteken har under första delen av året fortsatt det förbättringsarbete som beslutades 2016 för 
att på sikt ge en likvärdig och kvalitativt god biblioteksservice till alla grundskoleelever i Borås. Det 
finns ett aktivt nätverk för kompetensutveckling och verksamhetsutbyte för de 23 bibliotekarier som 
arbetar på grundskolor. För att förstärka arbetet med skolbibliotek på småskolorna arbetar 
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skolbibliotekarierna i team som går ut till den enskilda skolan med aktiviteter för eleverna när det gäller 
läsfrämjande och källkritik. 

Ett avtal mellan Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen har upprättats vad gäller 
ansvarsfördelningen för skolbiblioteksverksamheten, men det har inte fattats beslut om nivå, tex x 
kr/elev. 

Ett Skolbiblioteksprogram har antagits och grundskolebibliotekarierna arbetar utifrån aktivitetsplaner 
framtagna utifrån Skolbiblioteksprogrammet. Fokus är skolornas måluppfyllelse inte minst inom det 
som läroplanen anger att skolbiblioteken ska göra; stärka elevernas språkliga förmåga samt deras digitala 
kompetens. 

Biblioteken i Borås bedriver skolbiblioteksverksamhet 595 timmar/vecka på grundskolorna i Borås. 

 

 

4 Jämställdhetsperspektivet 
Kulturnämnden arbetar målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla förvaltningens verksamheter. 

Borås Konstmuseum 
 
Borås Konstmuseum arbetar aktivt med att göra verksamheten mer jämställd. Detta genom att se över 
konstinköpen, hålla en jämn fördelning mellan kvinnor och män vid utställningar, beställningar av 
konst i offentliga rummet samt vid nyrekrytering. Frågan lyfts också i samarbete med andra 
förvaltningar med näringsliv vid donationer. 

Publika möten 

För Publika möten finns i det dagliga arbetet en medvetenhet om representation och jämställdhet i 
programläggning som helhet samt i enskilda arrangemang. Vid bokning av t ex teaterföreställningar och 
filmer analyseras handling, tema och fördelning kvinnor/män eller flickor/pojkar på scenen. I 
planeringen för sommarlovsarrangemang med finansiering från Socialstyrelsen följs deras riktlinjer om 
aktiviteter som skall stimulera både pojkars och flickors deltagande. Detta följs sedan upp i 
redovisningen i höst.Vid handläggning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund läggs stor vikt 
vid att de formulerade bidragskriterierna gällande jämställdhet följs, genom t ex hur föreningens 
verksamhet beskrivs, styrelsens sammansättning, om det finns en medvetenhet kring genus och 
jämställdhet etc. 

Borås Stadsteater 

Borås Stadsteater beaktar jämställdhetsperspektivet såväl vid rekrytering som vid repertoarplanering. På 
Borås Stadsteater har alla tagit del av Kommissionens rapport om sexuella trakasserier, Ett tillfälle att ta 
vara på för att skapa förändring”. Verksamheten har även anordnat en föreläsning och workshop med 
Camilla Ländin gällande härskartekniker och maktstrukturer. 

Textilmuseet 

Textilmuseet arbetat aktivt med jämställdhetsperspektivet i olika konst- och kulturprojekt via 
utställningar och pedagogiska visningar, vilket gagnar både arbetsmiljö och besökande. Det 
performativa, iscensättningar och möjligheten för besökaren att utforska står då ofta i fokus för 
museets val av projekt vilket ofta ger utställnings- och pedagogiska projekt där designmetoder och 
textila uttryck för kön, genus och sexualitet är i fokus. 

Biblioteken i Borås 

Biblioteken i Borås arbetar mycket med programverksamhet där ett antal viktiga jämställdhetsfaktorer 
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vägs in, såsom fördelningen av kvinnor och män bland föreläsarna, men även vilka ämnen som tas upp 
och hur de tas upp. På APT förmedlas och diskuteras normkritiska perspektiv, det finns en stor 
medvetenhet hos personalen om vad detta innebär i exempelvis bemötandet av våra användare. 

Kulturskolan 

Kulturskolan strävar efter att ge alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i verksamheten. 
För att få fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt svag bakgrund att delta i Kulturskolans 
verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor där det går många elever med svag 
socioekonomisk bakgrund. Kulturskolan försöker ha ett jämställdhetstänk i allt från marknadsföring till 
utbud. Som elev ska man kunna vara den man är och känna sig välkommen som den man är. 
Kulturskolans administration arbetar för att kommunicera på ett jämställt sätt mot kund och motverka 
stereotypa bilder av pojkar/flickor i marknadsföringen. Kulturskolan tar också del av guider som 
arbetats fram för just jämställd kommunikation och lärare och administrativ personal uppmuntras att 
fortbilda sig på ämnet. 

  

  

5  Verksamhetsmått 
Verksamhetsmåtten 2019 redovisas per månad medan de 2018 redovisades ackumulerat. Undantaget är 
Kulturskolan som har redovisats per månad även tidigare. 

5.1 Egen organisation 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Andel 
kulturaktiviteter för 
barn och unga, %. 

49 49 50 59 

5.2 Biblioteksverksamhet 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal medialån 
biblioteken i Borås 

572 820 895 004 900 000 73 730 

Antal besökare 
biblioteken i Borås 

369 794 583 471 500 000 44 474 
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5.3 Museiverksamhet och kulturminnesvård 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal besökare 
Borås museum 

19 737 30 312 22 000 3 216 

Antal besökare 
Textilmuseet 

28 550 49 076 55 000 3 106 

5.4 Konst och utställningsverksamhet 

5.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal besökare 
Konstmuseet 

20 095 28 709 20 000 1 092 

Antal besökare på 
visningar 
Skulpturbiennalen 

5 204 7 704 0 0 

Antal besökare på 
visningar No Limit 
streetartfestival 

0 0 2 500 0 

5.5 Teaterverksamhet 

5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal besökare 
Stadsteatern 

6 388 8 394 20 000 729 

5.6 Kulturskola 

5.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal elever 
Kulturskolan 

5 475 5 545 5 600 5 471 
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5.7 Filmverksamhet 

5.7.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal besökare 
Röda Kvarn 

6 275 10 991 11 500 264 

5.8 Kulturhuset 

5.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal besökare 
Kulturhuset 

205 042 323 090 330 000 26 336 
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6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift 

augusti 
2019 

Avvikelse 
2019 

Prognos 
2019 

Konstnärlig gestaltning/Textilkonst 6 707 561 6 146 3 000 

Skulpturbiennalen 641 0 641 0 

Förvaltningsövergripande investeringar 1 000 528 472 1 000 

TXM montrar  134 -134 134 

Summa 8 348 1 223 7 125 4 134 

Analys 
I tabellen ovan är kolumnen Budget 2019 det av Fullmäktige anslaget. För Konstnärlig 
gestaltning/Textilkonst och Skulpturbiennalen ingår här även den ingående balansen. 
 

Konstnärlig gestaltning/Textilkonst 

Anslaget på 3 000 tkr gäller både Konstnärlig gestaltning och Textilkonst. 
Ingående balans 2019 var 3 707 tkr. 
Med anslaget på 3 000 tkr för 2019 blir det totala budgetutrymmet 6 707 tkr. 

I nuläget finns inplanerade gestaltningsprojekt för ca 4,5 miljoner och ytterligare projekt kommer att 
utlysas under året. Av dessa projekt kommer ca 3 miljoner att utbetalas under 2019. 
Gestaltningsprojekten pågår under flera år, därför kommer det alltid att finnas ett visst överskott i 
investeringsbudgeten. 

Konstnärlig gestaltning för kommunala miljöer utlyses i enlighet med LOU, i utlysningen efterfrågas 
konstnärer som kan utföra ett platsspecifikt konstverk inom angiven tid och budget.  Upphandlingen 
sker genom en lång urvalsprocess som tar cirka två år /projekt från  annonsering, intresseanmälningar, 
juryarbete, skisstid och produktionstid. Ofta tar projekten längre tid på grund av omständigheter som 
Kulturförvaltningen inte kan påverka. Det kan handla om förseningar  i bygget eller att bygget skjuts 
fram i tid, som t ex skett för Norrbyskolan och Byttorpskolan. 

Den budget konstnären förfogar över ska täcka samtliga kostnader; material, betalning till 
underleverantörer, tillverkning,  belysning, transporter, konstnärers resor, hotell och arvode. 
Ersättningen betalas ut i tre omgångar, i samband med tecknandet av avtal, mitt i projektet och efter 
slutförande och besiktning. 

Textilkonst 
Textilmuseet har bokat upp ett verk av Kristina Müntzing. Eftersom det nu visas i annan utställning, 
levereras och betalas det under hösten. 

Skulpturbiennalen 
Ingående balans 2019 var -359 tkr. Anslaget 2019 är 1 000 tkr, vilket ger ett budgetutrymme på 641 tkr 
för 2019. 
Borås internationella skulpturbiennal kommer nästa gång gå av stapeln som en del av ett större 
konstevenemang med flera olika konstformer under 2021, då Borås fyller 400 år. 
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Förvaltningsövergripande investeringar 

Förvaltningsövergripande investeringar innebär investeringar i inventarier, utrustning mm. Anslaget för 
2019 är 1 000 tkr. 

Biblioteken i Borås 
Biblioteken i Borås har för 2019 fått drygt 500 tkr till två investeringar: 
1. Nya utlåningsmaskiner på Stadsbiblioteket, de befintliga är 10 år gamla, de som fortfarande fungerar 
ordentligt kommer att användas på skolbibliotek. 

2. Inventarier till biblioteket på nya Mötesplats Hässleholmen. 

Resterande medel fördelas till följande: 

De kulturhistoriska museerna 
Diverse utrustning till Textilmuseet. 

Konstmuseet 
Diverse teknisk utrustning. 

Teatern 
Diverse teknisk utrustning 

Kulturskolan 
Tjänsteinstrument till lärare. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Budget 
2019 

Utgift 
augusti 

2019 

Prognos 
2019 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

TXM montrar 3 000     3 

Mötesplats 
Hässleholmen 1 000 289    2 

Summa 4 000 289     
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 
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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 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

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

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

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

74% 78% 81% 

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

 0% 22% 
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Riskanalys och internkontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2020 

och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.               

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där både den 

politiska och den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 

riskanalys görs över troliga risker där sannolikhet och konsekvens bedöms. Om 

risken bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under 

kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras.  

Fokus för riskidentifiering inför 2020 har främst varit nya risker inom den egna 

verksamheten. Tidigare år har risker på verksamhets- och 

förvaltningsövergripande nivå identifierats och dessa är antingen åtgärdade eller 

arbetas med i verksamheten. Nämnden har varit delaktig i arbetet med 

riskidentifiering genom en workshop.  

Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan. I planen 

specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska 

göras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg 

samlad bedömning. Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga 

förbättringar och att finna förbättringsområden är en del i 

verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 

arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 

hanteras på verksamhetsnivå. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-08-06 

2. Riskmatris – Intern kontroll – 2020 (Kulturnämnden) 2019-08-06                              

Beslutet expedieras till 

1. 1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se 
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Riskanalys - 2020 (Kulturnämnden)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Ekonomi
Representation-
utbildning

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.

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Ekonomi
Kundfakturor-
avgiftsdebitering

Ekonomi
Upphandling Risk att lagen om

offentlig upphandling
(LOU) inte följs

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

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

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.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Följs upp på
enhetsnivå.

2020

Ekonomi
Kontanthantering Risk för felaktig

hantering av
kontanta medel

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

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Formuleras
som en ny risk.

2020

sida 1 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Personal
Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut

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

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 2020

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs

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

2020

Styrning
och ledning

Inventarier Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller

Personal
Samtliga
verksamheter

Risk för sårbarhet i
organisationen

Verksamheten kan påverkas
negativt av en delvis liten och
personbunden
personalstyrka. Kan medföra
försämrad kvalitet,
begränsade öppetider eller i
värsta fall stänging/utebliven
aktivitet.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Ekonomi
Leverantörsfakturor Risk för felaktiga

utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

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.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Risk för ökade
påminnelseavgifter
på grund av förfallna
fakturor

Risk finns att fakturor inte
betalas i tid vilket ökar
kostnaderna för exempelvis
dröjsmålsräntor och
påminnelseavgifter. I

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Hålls under
uppsikt på
enhetsnivå.

2020

sida 2 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

långtgående fall hamnar
fakturorna hos
inkassobolagen med risk för
ökade inkassokostnader.

Ekonomi
Inköp med kreditkort 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.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Risk för att
redovisning av
kostnader inte är
transparent

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

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2020

sida 3 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

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.

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.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2020

Egen
verksamhet

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

Brister i hantering, inventering
och förvaring av
konstsamling kan orsaka

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

sida 4 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

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.

Egen
verksamhet

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.

2020

Styrning
och ledning

Verksamhetsplanering Svårighet att göra
långsiktiga
planeringar

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
samt kan medföra
budgetunderskott då avtalen
redan skrivits. Risken avser
främst Textilmuseet,
Konstmuseet och
Stadsteatern.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Egen
verksamhet

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

2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

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.

Terroraktion Att en aktivitet, utställning
eller liknande utsätts för
förstörelse

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Ja Gatukonst och
skulpturer kan
löpa risk för
klotter och
sabotage. Inför
kommande
skulpturbiennal
2021 kan
risken öka och
bör därför
följas upp.

2020

Styrning
och ledning

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.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Förvaltning agerar
utan beslutsunderlag

Att en förvaltning eller
tjänsteman agerar/arbetar

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

utan att det finns ett beslut
eller vetskap om arbetet i
nämnden. Nämnden är
ansvarig om det händer
något

Hot och våld Hot och våld vid beslut som
kan upplevas som
kontroversiella

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Verksamheten når
inte målgrupperna

Att vi inte jobbar strategiskt
med publiken, att inte servera
kultur, utan en medveten
delaktighet

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Denna risk är
identiferad i
Verksamheten
Publika möten

2020

Egen
verksamhet

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.

2020

Egen
verksamhet

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.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Denna risk är
identifiterad i
verksamheten
Publika möten

2020

Kulturhuset och
kulturens rykte

Det finns risk att publik och
besökare uteblir pga av en
negativ bild av kulturen och
verksamheterna i Kulturhuset,
Stadsteatern och
Konstmuseet.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 åtgärder sker
under hösten
2019

Halvår
1 2020

Styrning
och ledning

Beslutsprocess/
ärendehantering

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

2020

sida 7 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

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.

Ingen åtkomst till
underlag eller
ärenden

Ciceron och e-postadresser
fungerar inte gör att
nämndledamöter inte kan ta
del av nämndes handlingar

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Egen
verksamhet

Bidragsgivning Risk för felaktiga
bidragsutbetalningar

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

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 2020

Egen
verksamhet

Posthantering Risk att
posthantering och
diarieföring inte
fungerar

Risk att posthantering och
diarieföring inte fungerar

2020

Styrning
och ledning

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.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 2020

Styrning
och ledning

Personal Bristande analys av
verksamheterna

Uppdrag och projekt som
genomförs, hur vet vi att vi
fått den effekt vi önskat?
Vilka analysverktyg och
analyser ska genomföras?

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2020

Ohälsa hos
personalen

En slimmad organisation gör
det sårbart

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Egen
verksamhet

uppdrag som inte kan
genomföras

Uppdrag är inte
relevanta eller

Följer uppdragen reglemente
och syfte, diskrepans mellan

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

sida 8 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

genomtänkta ambition och vad som är
realistisk genomförbart.
Målbild och indikatorer

Egen
verksamhet

Konstsamlingen dåligt utnyttjande av
resurser, lokaler mm

bör förbättra samverkan 2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2020
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  Sannolikhet 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 22 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt 
inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt att fel 
ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter och 
kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk för att 
fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten av såväl 
intressenter och kommunen) 

Mindre sannolik (risken är mycket 
liten för att fel ska uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för de olika 
intressenterna och kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig för att fel ska uppstå) 
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  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Representation
-utbildning 

1 Risk för 
att 
befintliga 
resurser 
inte 
används 
ändamåls
enligt 

Risk finns 
att 
representat
ionsreglern
a för Borås 
Stad och 
Skatteverk
et inte följs 
vilket leder 
till att 
resurserna 
inte 
används 
ändamålse
nligt. 
Representa
tion ska 
ske med 
omdöme 
och med 
tanke på 
kommunen
s bästa. 
Anställda 
och 
förtroendev
alda i 
kommunko
ncernen 
verkar på 
kommunme
dlemmarna
s uppdrag 
och ska 
vara 
sakliga och 
opartiska i 
sin 
tjänsteutöv
ning. Vi 
handlar 
alltid på ett 
sätt som vi 
kan 
försvara 
både inför 
allmänhete
n och inom 
vår egen 
organisatio
n. 

4.Allv
arlig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 8 N
ej 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Kundfakturor-
avgiftsdebiterin
g 

           



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Upphandling 2 Risk att 
lagen om 
offentlig 
upphandli
ng (LOU) 
inte följs 

Risk att 
upphandlin
gar inte 
görs enligt 
LOU och 
Borås 
Stads 
upphandlin
gsregler 
och policys 

4.Allv
arlig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 8 N
ej 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Upphandling 3 Risk att 
ramavtal 
inte följs 

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

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 N
ej 

Följs 
upp 
på 
enhe
tsniv
å. 

Kulturn
ämnde
n 

 

 Kontanthanteri
ng 

4 Risk för 
felaktig 
hantering 
av 
kontanta 
medel 

Risk att 
riktlinjerna 
kopplat till 
hantering 
av kontanta 
medel inte 
följs. En 
osäkerhet i 
hanteringe
n av 
kontanta 
medel kan 
leda till 
svinn. 

3.Kä
nnbar 

2.Min
dre 

sann
olik 

 6 N
ej 

Form
ulera
s 
som 
en ny 
risk. 

Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Personal- och 
lönekontroller 

5 Risk för 
att 
felaktiga 
löner 
betalas ut 

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 
(Arbetstidsl
agstiftninge
n) eller 
andra avtal 
och lagar 
inom det 
personalrät
tsliga 
området 

2.Lin
drig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 4   Kulturn
ämnde
n 

 

 Delegation  Risk att 
delegatio
nsordning
en ej följs 

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

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Inventarier 6 Risk för 
att brand 
och stöld 
uppstår. 

Risk för att 
förmögenh
etsskyddan
de 
kontroller ej 
genomförs 
enligt 
Borås 
Stads 
riktlinjer. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Verksamhetsk
ontroller 

           



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Samtliga 
verksamheter 

7 Risk för 
sårbarhet 
i 
organisati
onen 

Verksamhe
ten kan 
påverkas 
negativt av 
en delvis 
liten och 
personbun
den 
personalsty
rka. Kan 
medföra 
försämrad 
kvalitet, 
begränsad
e öppetider 
eller i 
värsta fall 
stänging/ut
ebliven 
aktivitet. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Leverantörsfak
turor 

8 Risk för 
felaktiga 
utbetalnin
gar till 
oegentlig
a 
leverantör
er 

Risk finns 
att 
utbetalning
ar görs till 
oegentliga 
leverantöre
r. En 
felaktig 
hantering 
av 
leverantörsf
akturor kan 
leda till att 
felaktiga 
belopp 
betalas ut 
till 
oegentliga 
leverantöre
r. 

4.Allv
arlig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 8 N
ej 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Leverantörsfak
turor 

9 Risk för 
ökade 
påminnel
seavgifter 
på grund 
av 
förfallna 
fakturor 

Risk finns 
att fakturor 
inte betalas 
i tid vilket 
ökar 
kostnadern
a för 
exempelvis 
dröjsmålsrä
ntor och 
påminnelse
avgifter. I 
långtgåend
e fall 
hamnar 
fakturorna 
hos 
inkassobol
agen med 
risk för 
ökade 
inkassokost
nader. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 N
ej 

Hålls 
unde
r 
uppsi
kt på 
enhe
tsniv
å. 

Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Inköp med 
kreditkort 

10 Risk för 
inköp 
utanför 
ramavtal 

Alla inköp i 
kommunen 
ska så 
långt det är 
möjligt ske 
hos 
avtalslever
antör och 
mot 
faktura. När 
ordersyste
m saknas 
är det 
rekvisition 
som gäller 
för 
erhållande 
av faktura. 
Borås Stad 
eftersträvar 
så liten 
kontanthant
ering som 
möjligt, 
handkassor 
och 
betalkort 
kan i 
undantagsf
all 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 
betalningsl
ösningar så 
som 
exempelvis 
kreditkort 
ökar 
riskerna för 
att inköp 
görs 
utanför 
ramavtal, 
att 
redovisning
en av 
kostnadern
a inte blir 
transparent 
samt ger 
en ökad 
administrati

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 
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er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 
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  Riskbe
dömnin
g 
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ll 
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n 
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ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Inköp med 
kreditkort 

11 Risk för 
att 
redovisni
ng av 
kostnader 
inte är 
transpare
nt 

Alla inköp i 
kommunen 
ska så 
långt det är 
möjligt ske 
hos 
avtalslever
antör och 
mot 
faktura. När 
ordersyste
m saknas 
är de 
rekvisition 
som gäller 
för 
erhållande 
av faktura. 
Borås Stad 
eftersträvar 
så liten 
kontanthant
ering som 
möjligt. 
Handkasso
r och 
betalkort 
kan i 
undantagsf
all 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 
betalningsl
ösningar så 
som 
exempelvis 
kreditkort 
ökar 
riskerna för 
att inköp 
görs 
utanför 
ramavtal, 
att 
redovisning
en av 
kostnadern
a inte blir 
transparant 
samt ger 
en ökad 
administrati

3.Kä
nnbar 

4.Sa
nnoli

k 

 12 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Inköp med 
kreditkort 

12 Risk för 
ökad 
administr
ation 
kopplat till 
redovisni
ng av 
kostnader 

Alla inköp i 
kommunen 
ska så 
långt det är 
möjligt ske 
hos 
avtalslever
antör och 
mot 
faktura. När 
ordersyste
m saknas 
är de 
rekvisition 
som gäller 
för 
erhållande 
av faktura. 
Borås Stad 
eftersträvar 
så liten 
kontanthant
ering som 
möjligt. 
Handkasso
r och 
betalkort 
kan i 
undantagsf
all 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 
betalningsl
ösningar så 
som 
exempelvis 
kreditkort 
ökar 
riskerna för 
att inköp 
görs 
utanför 
ramavtal, 
att 
redovisning
en av 
kostnadern
a inte blir 
transparant 
samt ger 
en ökad 
administrati

3.Kä
nnbar 

4.Sa
nnoli

k 

 12 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Hantering av 
konstsamling 

13 Risk för 
skador på 
konstsaml
ing 

Brister i 
hantering, 
inventering 
och 
förvaring av 
konstsamli
ng kan 
orsaka 
skador på 
konst. Ett 
nytt system 
för 
inventering 
av 
konstsamli
ng har 
introducera
ts samtidigt 
som det 
har varit en 
hög 
personalom
sättning i 
verksamhet
en. Detta 
utgör en 
risk för att 
inventering
en inte är 
fullständig 
och rutin 
för 
hantering 
av konst 
inte är 
aktuell. 
Konstsamli
ngen har 
ett stort 
ekonomiskt 
värde och 
affektionsv
ärde för 
kommunen 
vilket gör 
det särskilt 
angeläget 
att 
kvalitetssäk
ra arbetet. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Kulturskolan  Risk att ej 
kunna 
uppfylla 
målsättni
ng om att 
alla 
elever 
ska ges 
plats på 
Kulturskol
an 

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

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Verksamhetspl
anering 

14 Svårighet 
att göra 
långsiktig
a 
planering
ar 

Utställninga
r och 
arrangema
ng behöver 
ofta bokas 
och 
planeras på 
flera års 
sikt, 
samtidigt 
som den 
interna 
budgetproc
essen och 
planeringen 
sker på ett 
års sikt. 
Detta kan 
innebära 
svårigheter 
och 
osäkerhet 
samt kan 
medföra 
budgetund
erskott då 
avtalen 
redan 
skrivits. 
Risken 
avser 
främst 
Textilmuse
et, 
Konstmuse
et och 
Stadsteater
n. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Säkerhet och 
trygghet 

 Risk för 
otrygghet 
på våra 
mötesplat
ser/vid 
arrangem
ang 

Risk för att 
hot och 
våld 
uppstår 
mot 
personal 
eller 
besökare 
på våra 
mötesplats
er eller 
arrangema
ng uppstår. 
Öppna 
mötesplats
er med 
generösa 
öppettider 
medför 
ibland 
ensamarbe
te vilket 
utgör en 
särskild 
sårbarhet. 
Risken 
finns för 
alla 
verksamhet
er men 
särskilt de i 
Kulturhuset
, 
Kulturskola
n och 
biblioteken. 

      Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Mål och 
uppdrag 

15 Risk att 
verksamh
et ej 
bedrivs 
ändamåls
enligt och 
effektivt 

Det finns 
svårigheter 
att täcka 
upp för 
grundverks
amheten i 
takt med att 
nya 
uppdrag 
tillkommer 
utan att 
resurser 
tillförs. 
Förvaltning
en 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 
styrdokume
nt som 
gäller för 
förvaltninge
n ger 
svårighet 
för 
nämnden 
och 
förvaltnings
ledningen 
att styra 
och leda 
verksamhet
en. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Avtalsskrivning 
Stadsteatern 

 Risk för 
att 
ogiltiga/fel
aktiga 
avtal 
skrivs 

Personal 
saknar 
juridisk 
kompetens 
vilket ger 
en 
osäkerhet 
vid 
avtalsskrivn
ing. 
Felaktigt 
skrivna 
avtal kan 
generera 
ekonomisk
a förluster 
och 
felaktiga 
resultat. 
Risken 
avser 
främst 
Stadsteater
n. 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Marknadsförin
g och 
kommunikation 

16 Risk att vi 
inte når 
målgrupp
en 

Kulturförval
tningens 
målsättning 
är att nå ut 
till alla 
boråsare 
med 
kulturutbud
et. 
Eftersom 
målgruppe
n är bred 
krävs 
många 
olika 
kanaler för 
att nå ut. 
Det finns 
svårigheter 
i att nå nya 
grupper/be
sökare än 
de som 
redan idag 
nyttjar 
kulturutbud
et. 

2.Lin
drig 

3.Möj
lig 

 6   Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Marknadsförin
g och 
kommunikation 

17 Kulturhus
et och 
kulturens 
rykte 

Det finns 
risk att 
publik och 
besökare 
uteblir pga 
av en 
negativ bild 
av kulturen 
och 
verksamhet
erna i 
Kulturhuset
, 
Stadsteater
n och 
Konstmuse
et. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9  åtgär
der 
sker 
unde
r 
höste
n 
2019 
 

Kulturn
ämnde
n 

 

 Beslutsprocess
/ärendehanteri
ng 

 Risk för 
bristande 
informatio
n i 
besluts- 
och 
ärendepr
ocess 

Nämnden 
upplever 
svårigheter 
i 
information
sflöde 
kopplat till 
beslut och 
ärendehant
ering. 
Försenade 
eller 
bristande 
underlag 
ger 
svårigheter 
i 
beslutsfatta
nde. Ett 
nytt 
verksamhet
ssystem för 
ärendehant
ering- 
Ciceron har 
införts 
vilket också 
kan öka 
risken för 
otydlighet i 
processen 
då det är 
ett nytt 
system 
som vi 
behöver 
lära oss. 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Bidragsgivning 18 Risk för 
felaktiga 
bidragsut
betalning
ar 

Risk för att 
bidrag till 
Studieförbu
nden inte 
fördelas på 
rätt sätt. 

2.Lin
drig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 4   Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Posthantering  Risk att 
posthante
ring och 
diarieförin
g inte 
fungerar 

Risk att 
posthanteri
ng och 
diarieföring 
inte 
fungerar 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Hantering av 
personuppgifte
r 

19 Risk att 
personup
pgifter 
eller 
annan 
känslig 
informatio
n röjs 

Det finns 
en risk att 
personupp
gifter eller 
annan 
känslig 
information 
kopplat till 
brukare/an
vändare 
röjs. Den 
nya 
dataskydds
lagen 
kräver 
anpassning
ar och nya 
rutiner i 
verksamhet
er i syfte att 
skydda 
medborgar
nas 
rättigheter. 
Det finns 
en risk att 
lagen inte 
efterlevs 
utifrån att 
man inte 
har hunnit 
få kunskap 
och säkra 
sina rutiner 
för arbetet. 

2.Lin
drig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 4   Kulturn
ämnde
n 

 

 Personal 20 Bristande 
analys av 
verksamh
eterna 

Uppdrag 
och projekt 
som 
genomförs, 
hur vet vi 
att vi fått 
den effekt 
vi önskat? 
Vilka 
analysverkt
yg och 
analyser 
ska 
genomföra
s? 

2.Lin
drig 

3.Möj
lig 

 6   Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 uppdrag kan 
inte 
genomföras 

21 Uppdrag 
är inte 
relevanta 
eller 
genomtän
kta 

Följer 
uppdragen 
reglemente 
och syfte, 
diskrepans 
mellan 
ambition 
och vad 
som är 
realistisk 
genomförb
art. Målbild 
och 
indikatorer 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Konstsamlinge
n 

22 dåligt 
utnyttjand
e av 
resurser, 
lokaler 
mm 

bör 
förbättra 
samverkan 

2.Lin
drig 

3.Möj
lig 

 6   Kulturn
ämnde
n 
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. Regler och anvisningar för internkontroll är fastställd av Kulturnämnden 2018-05-

21beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner. Genomförande av den 

interna kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. 

Samtliga risker som identifierats ligger på verksamhetsnivå, det vill säga i den egna verksamheten, och följer inte med upp på nämndsnivå. Detta är ett 

medvetet val i linje med tillitsresans intentioner att fördela ansvaret. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller 
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

Att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning 
sker. 

Inventering 1 gång/år Varje år 

Verksamhetspla
nering 

Svårighet att göra 
långsiktiga 
planeringar 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

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 samt kan 
medföra budgetunderskott då avtalen redan 
skrivits. Risken avser främst Textilmuseet, 
Konstmuseet och Stadsteatern. 

Översyn Översyn och analys av hur 
verksamhetsplaneringen 
påverkas av den interna 
budgetprocessen. 

Varje år 

Mål och 
uppdrag 

Risk att 
verksamhet ej 
bedrivs 
ändamålsenligt 
och effektivt 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

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 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Förvaltning agerar 
utan 
beslutsunderlag 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Att en förvaltning eller tjänsteman 
agerar/arbetar utan att det finns ett beslut eller 
vetskap om arbetet i nämnden. Nämnden är 
ansvarig om det händer något 

Genomgång av handlingar och rutin för beslut Stickprov på handlingar Varje år 

Hot och våld 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Hot och våld vid beslut som kan upplevas som 
kontroversiella 

Bedömning om beslutets kan få oönskade 
effekter 

Bedömning, vilka kan 
påverkas, vad innebär det, 
vilka åtgärder tas för att 
minska risken 

Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Samtliga 
verksamheter 

Risk för sårbarhet i 
organisationen 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Verksamheten kan påverkas negativt av en 
delvis liten och personbunden personalstyrka. 
Kan medföra försämrad kvalitet, begränsade 
öppetider eller i värsta fall stänging/utebliven 
aktivitet. 

Antal sjukskrivningar som påverkar 
verksamheten negativt. 

Genomgång av längre 
sjukskrivningar och hur 
dessa har påverkat 
verksamheten. 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Hantering av 
konstsamling 

Risk för skador på 
konstsamling 
 
Riskbedömning 
2020 

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 

Rutiner för konsthantering Kontroll av rutiner för 
konsthanteringen för den 
egna konstsamlingen. 

Varje år 

Att förvaring av konst är ändamålsenlig Stickprov på förvaring av 
konst. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

9 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. 

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

Varje år 

Säkerhet och 
trygghet 

Terroraktion 
 
Riskbedömning 
2020 

8 

Att en aktivitet, utställning eller liknande utsätts 
för förstörelse 

Kontrollera säkerheten Bedömning och 
säkerhetsöversyn och risker 
som kan uppstå 

Varje år 

uppdrag som 
inte kan 
genomföras 

Uppdrag är inte 
relevanta eller 
genomtänkta 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Följer uppdragen reglemente och syfte, 
diskrepans mellan ambition och vad som är 
realistisk genomförbart. Målbild och indikatorer 

Jämförelse av grunduppdrag och reglemente Utgår från grunduppdrag 
och reglemente och 
uppdrag utanför budget är i 
linje med varandra 

Varje år 
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Kulturförvaltningens avgifter 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer föreslagna avgifter för Kulturförvaltningen för 2020.  

Ärendet i sin helhet 

Biljettpriserna till Borås Stadsteater justeras för att följa prisutvecklingen i 

branschen.   

Avgifterna för inträde till Textilmuseet under Gianni Versace-utställningen på 

Textilmuseet 2019-11-30 – 2020-04-12 blir tillfälligt höjda enligt beslut i 

Kulturnämnden 2019-08-26. 

Kulturföreningar föreslås kunna förlägga sina möten/arrangemang kostnadsfritt 

på Simonsland om samarbete sker med Kulturskolan och om Kulturskolans 

ordinarie verksamhet möjliggör detta. Ev. personalkostnader/materialkostnader 

kan tillkomma vid arrangemang eller återkommande aktiviteter.   

Beslutsunderlag 

1. Förslag på avgifter 2020                              

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2019-09-10 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Kulturförvaltningens avgifter 2020 (kr)

Inledning

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 timmar

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.
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Teatern biljettpriser

Gäller för spelåret 2020-2021

Stora scenen Biljettpris Genrep

Ordinarie 300 200

Pensionär 220 120

Vuxenstuderande 220 120

Barn och ungdom (under 25 år) 100 75

Lilla scenen Biljettpris Genrep

Ordinarie 250 150

Pensionär 200 100

Vuxenstuderande 200 100

Barn och ungdom (under 25 år) 100 75

Teaterkort

Ordinarie 700

Ungdom, vuxenstuderande samt pensionär 500

Övriga avgifter

Gruppris per person (minst 10 personer) 200

Teaterombud 200

Elev 50

Lärare vid klassbesök 0

Guidad tur 500

Lunchteater 225

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
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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

Förlorat meröppetkort 100

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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Textilmuseet och Konstmuseet TM KM

Inträde barn och unga, tom 25 år Fri entré Fri entré

Inträde student Fri entré Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 50 Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 2020-01-01 - 04-12, Versace 100

Inträde vuxen/pensionär med specialvisning

2020-01-01 - 04-12, Versace 150

Årskort privat(*) 150 0

Årskort företag(**) 1 500 0

Ordinarie visningar Ingår i entrépriset Ingår

Introduktion (30 min) 500 500

Visning (40-60 minuter) 800 800

Museilektion (gratis för skolor i Borås) 700 700

Visning kväll och helg 1 500 1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors 700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet 

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 Textilmuseets 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 800

Visning kväll (efter kl 17) och helg 1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person 
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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.
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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 800

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 timma 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
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Borås Kulturskola

Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal

Scenutrymme, 80 personer samlingssal, 

heldag 8 timmar 10 000

halvdag 4 timmar 8 000

Bild-, Textil- och danssal inklusive viss teknisk utrustning,

personal från Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 1 000

hel termin schemalagd timma 15 000

Cirkussal inklusive viss teknisk utrustning, personal från

Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 2 000

hel termin schemalagd timma 30 000

Undervisningsrum inklusive viss teknisk utrustning,

personal från Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 700

hel termin schemalagd timma 11 000

Studion, inspelning med teknisk utrustning och personal

Hyrs endast ut vid enstaka tillfällen tillsammans med 

personal från Borås Kulturskola

per timma 2 500

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.

Förlorad tagg till lokalerna 100

Kulturföreningar i samarbete med Kulturskolan kan i 

mån av tillgång till lokal förlägga sina 

möten/arrangemang kostnadsfritt på Simonsland om 

samarbete sker och Kulturskolans ordinarie 

verksamhet möjliggör detta. Vänligen observera att 

eventuella personalkostnader/materialkostnader kan 

tillkomma vid arrangemang eller återkommande 

aktiviteter.  
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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
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Kulturförvaltningens avgifter 2019 (kr)

Beslut i Kulturnämnden 2018-10-22 § 168

Inledning

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 timmar

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.
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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
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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

Förlorat meröppetkort 100

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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Textilmuseet och Borås Konstmuseum TM BKM

Inträde barn och unga, tom 25 år Fri entré Fri entré

Inträde student Fri entré Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 50 Fri entré

Inträde vuxen/pensionär, 2019-01-01--04-21, Balenciaga 100

Inträde vuxen/pensionär med specialvisning

2019-01-01--04-21, Balenciaga 150

Årskort privat(*) 150 0

Årskort företag(**) 1 500 0

Ordinarie visningar Ingår i entrépriset Ingår

Introduktion (30 min) 500 500

Visning (40-60 minuter) 800 800

Museilektion (gratis för skolor i Borås) 700 700

Visning kväll och helg 1 500 1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors 700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet 

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 Textilmuseets 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 800

Visning kväll (efter kl 17) och helg 1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person 
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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.
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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 800

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 timma 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
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Borås Kulturskola

Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal

Scenutrymme, 80 personer samlingssal, 

heldag 8 timmar 10 000

halvdag 4 timmar 8 000

Bild-, Textil- och danssal inklusive viss teknisk utrustning,

personal från Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 1 000

hel termin schemalagd timma 15 000

Cirkussal inklusive viss teknisk utrustning, personal från

Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 2 000

hel termin schemalagd timma 30 000

Undervisningsrum inklusive viss teknisk utrustning,

personal från Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 700

hel termin schemalagd timma 11 000

Studion, inspelning med teknisk utrustning och personal

Hyrs endast ut vid enstaka tillfällen tillsammans med 

personal från Borås Kulturskola

per timma 2 500

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.

Förlorad tagg till lokalerna 100

Röda Kvarn

Ordinarievisningar 70

3D-visningar 90

Barnfilmsmatiné

Ordinarievisningar 40

3D-visningar 60
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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
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Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2017-00146 860 
 

  

 

Verksamhetsidé för Kulturhuset - uppföljning 

Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsidé för 

Kulturhuset        

Sammanfattning 

Kulturnämnden konstaterar att merparten av innehållet i Kulturnämndens 

beslut från 2017-12-17 har genomförts, såsom fler gästspel, uppsökande 

verksamhet, förstärkning med ytterligare producent på Borås Stadsteater med 

fokus på dans, mer målinriktad marknadsföring samt fri entré till Konstmuseet. 

En ny verksamhet, Publika möten, har inrättats genom en mindre 

omorganisation, för att förstärka mötet och upplevelsen för besökarna.  

Vad dessa förändringar inneburit rent besöksmässigt är för tidigt att uttala sig 

om eftersom installationen av den nya scentekniken på stadsteaterns stora scen 

blev kraftigt försenad med inställda och försenade föreställningar som följd.  

Likaså har den planerade ombyggnationen av Kulturhusets entré och reception, 

vilket är ett stort behov, hittills uteblivit. Förändringsarbetet pågår och det är 

först denna höst som stadsteatern har ett helt spelår framför sig med fem 

egenproducerade föreställningar på såväl stora som lilla scenen, samt 

lunchteater och gästspel med varierade scenkonstuttryck såsom teater, musik, 

dans och nycirkus.  

Den nya publikinriktade verksamheten har kommit igång under våren och dess 

arbete kommer märkas längre fram t ex genom att Kulturhusets kreativa 

processer visualiseras i de gemensamma, publika ytorna samtidigt som det 

erbjuds ett Kulturhus som utgår från besökarnas behov.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutade 2017-12-18 att godkänna förslag till ny 

verksamhetsidé för Kulturhuset att gälla från och med hösten 2018. Förslaget 

hade föregåtts av många diskussioner och var omstritt, särskilt det som avsåg 

stadsteatern. Ett år efter införandet är det dags att avge rapport om hur det 

första året efter verksamhetsförändringen avlöpt. 

Kulturnämnden konstaterar inledningsvis att merparten av det som beslutades 

har genomförts, såsom fler gästspel, uppsökande verksamhet, förstärkning med 

ytterligare en producent med fokus på dans, mer målinriktad marknadsföring 

samt fri entré till Konstmuseet. En ny verksamhet, Publika möten, har inrättats 

efter en mindre omorganisation för att förstärka mötet och upplevelsen för 

besökarna.  
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Vad dessa förändringar inneburit rent besöksmässigt är för tidigt att uttala sig 

om eftersom installationen av den nya scentekniken på stadsteaterns stora scen 

blev kraftigt försenad med inställda och försenade föreställningar som följd. 

Likaså har den planerade ombyggnationen av Kulturhusets entré och reception, 

vilket är ett stort behov, hittills uteblivit. Förändringsarbetet pågår och det är 

först denna höst som stadsteatern har ett helt spelår framför sig med fem 

egenproducerade föreställningar på såväl stora som lilla scenen, samt 

lunchteater och gästspel med varierade scenkonstuttryck som teater, musik, 

dans och nycirkus.  

Rent konkret har följande skett:  

Gästspel:  

Stadsteatern har erbjudit ett större antal gästspel av varierat slag jämfört med 

föregående år. Teatern har utökat sin verksamhet och återupplivat lunchteatern. 

Kulturnämnden beviljades en ramhöjning på 500 tkr och därmed har ett större 

antal gästspel med samtida dans erbjudits. Besöksantalet har varierat och 

teaterverksamheten konstaterar att det är den mer traditionella dansen som 

publiken uppskattat mest. 

Tematiska grepp:  

De mer tematiska samarbetena har inte genomförts i större omfattning ännu 

men är på gång, t ex kommer Konstmuseet och övriga verksamheter i huset 

samarbeta kring Barnkonventionen, då FN´s barnrätt blir lag i Sverige år 2020. 

Detta kommer resultera i dels en barnkulturfestival dels en större 

samtidskonstutställning med fokus på delaktighet. Utställningen med 

arbetsnamnet Being Becoming Anything kommer att vara tillgänglig för alla åldrar 

och kommer uppta hela konstmuseet. För att skapa ett mer kvalitativt fördjupat 

möte mellan barn och samtidskonst arbetas utställningen fram i samarbete med 

referensgrupper i olika åldrar. Utställningen sker i samarbete med Kultur i Väst 

och med andra verksamheter i förvaltningen. 

Barnkulturfestivalen planeras äga rum hösten 2020. Lång framförhållning 

behövs för att innehåll och utformning ska kunna göras med så djupgående 

barninflytande som möjligt. Arbetet sker i samarbete med förskola och skola 

och kan t ex innehålla teaterföreställningar, sagoläsning, workshops, 

fågelskådning, pyssel, prova-på-aktiviteter och disco på olika platser i Borås. I 

arbetet läggs stor vikt vid att säkerställa barns delaktighet. En erfarenhet som 

kommer att kunna stå modell för fortsatt arbete med barnkultur i Borås. 

Samtal och debatt:  

Förutom den etablerade kultur- och samhällsscenen Tisdagar på Kulturhuset 

har Stadsbiblioteket ökat sin programverksamhet med fler författarbesök, 

bokcirklar och musikevenemang mm. Samarbete med 

folkbildningsorganisationer har ökat utbudet. 
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Uppsökande verksamhet: 

Under hösten 2018 besökte stadsteatern 21 äldreboenden med ett visprogram 

som blev mycket uppskattat. 

Konstmuseet besökte flera förskolor och skolor med ett konstpedagogiskt 

program och har även genomfört ett samarbete med Boråsregionens 

folkhögskolor med workshops och utställning med utgångspunkt i Lars 

Tunbjörks fotokonst 

Stadsbiblioteket har sedan lång tid ”Boken kommer”-tjänsten och biblioteken i 

Borås har med hjälp av statliga bidrag köpt in en bibliotekscykel som används 

för att marknadsföra biblioteken och Kulturhuset i olika sammanhang, senast i 

somras på olika badplatser. 

Producentskap, marknadsföring och bemötande: 

En tjänst som producent för samtida dans har rekryterats inom ram. Dock har 

inte producentskapet för barn och unga förstärkts ännu, vilket vore önskvärt. 

Däremot har en ny verksamhet, Publika möten, skapats genom en intern 

omorganisation. Verksamhetens övergripande uppdrag är att arbeta utifrån ett 

besökarperspektiv och att utveckla relationen med publiken/besökarna för att 

skapa goda kulturupplevelser. Uppdraget innefattar producentskap av 

arrangemang för barn, unga och vuxna i syfte att komplettera 

kulturinstitutionernas utbud, så att bredd, valfrihet och mångfald präglar 

kulturlivet i Borås. Därutöver hanteras biljettförsäljning av evenemangsbiljetter, 

uthyrning av Kulturhusets möteslokaler samt bidragshantering för 

kulturföreningar, studieförbund och kulturarrangemang. Sedan våren 2019 har 

all försäljning av evenemangsbiljetter övertagits från Turistbyrån vilket innebär 

att receptionen i Kulturhuset är den enda fysiska platsen i Borås där ett större 

utbud av biljetter tillhandahålls, till både lokala och nationella evenemang. Inom 

Publika möten finns också tjänsten kommunikationsstrateg placerad, för att 

utveckla förvaltningens övergripande kommunikationsarbete, skapa internt 

nätverk och rutiner samt samordning av både intern och extern 

kommunikation. 

Den nya publikinriktade avdelningen har kommit igång under våren och dess 

arbete kommer märkas först längre fram t ex genom att Kulturhusets kreativa 

processer visualiseras i den gemensamma publika ytorna samtidigt som det 

erbjuds ett Kulturhus som utgår från besökarnas behov.  

Fri entré till Konstmuseet: 

Fri entré infördes från årsskiftet 2018-19 för att öka tillgängligheten till den 

samtida konsten. Det budgeterade intäktsbortfallet på 200 tkr kompenserades 

genom omfördelning i internbudgeten. Konstmuseet har till mitten av augusti i 

år haft drygt 15 000 besökare och räknar med ca 25 000 besökare för hela 2019. 

Det är en ökning från tidigare år men går inte att jämföra med 2018 då det var 

skulpturbiennal.  
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Beslutsunderlag 

1. Kulturnämndens beslut 2017-12-18 §                                

Samverkan 

FSG 2019-09-10 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen, Eva-Lotta Franzén, eva-lotta.franzen@boras.se 

2. Kulturförvaltningen, Lena Hermanson, lena.hermanson@boras.se 

3. Kulturförvaltningen, Marie Nyman, marie.nyman@boras.se 

4. Kulturförvaltningen, Eva Eriksdotter, eva.eriksdotter@boras.se 

5. Kulturförvaltningen, Olof Berge Kleber, olof.berge-kleber@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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    PROTOKOLLSUTDRAG      1 (1) 
    Sammanträdesdag 

   2017-12-18 
   

            § 213   Dnr 2017-00146  860  

  Förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset 
  Eva-Lotta Franzén redogör för förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset.  
 

Kulturnämnden beslutar att antalet egenproducerade föreställningar på Borås 
Stadsteater ska behållas på samma nivå som idag och att antalet gästspel ska öka till 
ca 20 föreställningar/år, främst inom scenkonstområdet samtida dans. För detta 
krävs ett budgettillskott på 500 tkr. 

 
  Vidare ska mer av samverkan genomsyra verksamheterna i Kulturhuset och fler 

tematiska samarbeten arrangeras, i stor utsträckning tillsammans med 
folkbildningsorganisationer och civilsamhället. Barn och unga är särskilt viktiga att nå 
med Kulturhusets verksamheter. Äldre och de som har svårt att själva ta sig till 
Kulturhuset ska nås av uppsökande verksamhet. Mer målinriktad marknadsföring av 
Kulturhuset ska tillämpas för att nå fler. Vidare bör entréavgiften till Konstmuseet 
tas bort så att besökare till Kulturhuset spontant kan ta del av museets verksamhet. 

 
  Kulturnämnden bedömer att dessa åtgärder, sammantagna, kommer leda till att 

Kulturhuset, som den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum, 
kommer nå fler kommuninvånare och att Stadsteaterns besöksantal kommer öka. Att 
tillgängliggöra Kulturhuset för fler anser Kulturnämnden i grunden är en 
demokratifråga. Kulturhuset ska vara den viktiga och självklara mötesplatsen i Borås 
för konst, kultur och mångfald. 

 
  Förändringarna av verksamheterna ska gälla från och med hösten 2018, undantaget 
  Konstmuseets slopade entréavgifter som ska gälla från och med 1 januari 2019. 
 
  Kulturnämnden beslutar 
 
  att      godkänna förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset och ger kulturchefen i uppdrag att 
                               verkställa dess genomförande från och med hösten 2018. 
 

 Vid protokollet 
 
Johanna Jönsson  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   
    
Justeras 
 
Sara Andersson (S)   Peter Wiberg (V) 
Ordförande 

   
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 21 december 2017. 
 
 
Johanna Jönsson  Rätt utdraget betygar 
Nämndsekreterare 
   Johanna Jönsson 



 
 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2019 

Kulturnämnden 
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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 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen är liknande för samma period föregående år, fem 
inlämnade synpunkter första halvåret 2019 mot fyra motsvarande period 2018. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Borås Stadsteater 0  

Biblioteken i Borås   

Textilmuseet 2 Beröm samt klagomål över aktuell utställning 

Borås Museum   

Borås Konstmuseum 2 Förslag över minnesmärke och förslag på placering av 
skulptur 

Borås Kulturskola   

Kulturkontoret 1 Synpunkter på föreställning 

   

Totalt för förvaltningen 5  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 2 1 3 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 1 0 0 1 2 

Totalt 1 0 2 2 5 
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4 Ständiga förbättringar 

Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen upprätthålls. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

5 0 5 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Kulturförvaltningen har följt rutinen fullt ut. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 

Annelundsparken   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att, som svar på uppdraget att undersöka 

förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, till 

Kommunstyrelsen översända den utredning som Tekniska förvaltningen och 

Kulturförvaltningen gemensamt gjort med tillägget att vissa konstnärliga 

installationer, i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och 

Kulturförvaltningen, kan vara möjliga om ekonomiska förutsättningar tillåter.      

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 

om att utveckla Annelundsparken.  

Kulturnämndens uppdrag lyder:  

”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 

Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  

Tekniska förvaltningens uppdrag lyder:  

” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 

upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 

Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen om 

uppdraget. Slutsatserna baseras på den gemensamt framtagna mindre 

utredningen ”Annelundsparken – utredning om behovet av en 

utveckling/upprustning samt förutsättningar för utveckling av Borås som 

konst- och skulpturstad”. 

Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 

omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 

utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de i utredningen fem 

beskrivna förbättringsförslagen. Detta blir främst en del av Tekniska nämndens 

budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan i Tekniska 

nämndens budget 2019. Kulturnämnden anser dock att det dessutom kan vara 

möjligt att parken berikas med vissa konstnärliga installationer. Detta ska i så 
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fall ske i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen och 

om ekonomiska förutsättningar finns.        

Beslutsunderlag 

1. ”Annelundsparken – utredning om behovet av en utveckling/upprustning 

samt förutsättningar för utveckling av Borås som konst- och skulpturstad”                                          

Samverkan 

FSG, förvaltningens samverkansgrupp, 2019-04-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Tekniska nämnden, TEN.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 

utveckling / upprustning samt förutsättningar för 

utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 

 

Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 

om att utveckla Annelundsparken.  

 

Kulturnämndens uppdrag lyder:  

”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 

Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  

 

Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  

” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 

upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 

 

Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 

ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 

uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 

mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 

Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 

anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 

sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 

nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 

i de båda detaljplaner som berör parken.  

 

Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 

Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 

tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 

består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 

Den andra delen i söder, kringgärdad av Kungsgatan samt riksväg 40 på två 

sidor, är av mer anlagd karaktär och är terrasserad med fruktträd och 
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planteringar. Två skulpturer, varav en är stulen, är placerade i denna del av 

parken. Annelundsparken anlades redan 1827 men kom i kommunens ägo först 

1945. Under 60-talet genomgick parken en större upprustning. Den gamla 

vattenreservoaren högst upp på kullen revs och i dess ställe byggdes en större 

lekplats som idag har namnet Lekfortet och är en av kommunens populäraste.  

 

Den offentliga konsten i Borås – unik och identitetsskapande 

Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som har placerat Borås på 

konstkartan i Sverige men som även lockar den bredare publiken. Boråsarna är 

engagerade, delaktiga och stolta över sin konst, det är många som känner till 

namnen på skulpturerna, vilket är mycket positivt och vittnar om att man som 

invånare identifierar sig med och uppskattar de konstnärliga avtrycken runt om 

i staden.  

 

Kulturförvaltningen ser den offentliga konstens roll i Borås som något av det 

mest signifikanta och utmärkande för staden. Konsten/skulpturerna och det 

textila arvet som förädlats och utvecklats genom åren är det som profilerar 

Borås som en betydande kulturstad och som gjort och fortfarande gör staden 

känd och intressant att uppleva och besöka.  

Borås var tidig med sina konstsatsningar men idag finns fler platser och städer 

än Borås som förstår att satsa på konst eftersom detta har en stark 

attraktionskraft på tillresande. Därför bör Borås som konststad utvecklas och 

spetsas till ytterligare. Varumärket måste både stärkas och vårdas. I jämförelse 

med andra ungefär jämnstora städer som har konst som varumärke lägger 

Borås generellt sett mindre medel på konst. T ex lägger Örebro, Västerås och 

Uppsala betydligt mer på konst, både på sina museer, för konstinköp och 

offentlig konst. 

Skulpturerna och den urbana konsten används ofta i marknadsföring både av 

näringslivet och av olika representanter för Borås stad. Ett mångårigt 

framgångsrikt samarbete med näringslivet har gjort avtryck i form av verk av 

världskonstnärer som staden inte skulle klarat att införskaffa på egen hand. I 

Västra Götalandsregionen anses Borås vara en av de viktigare aktörerna inom 

konstområdet och har regionala uppdrag avseende den offentliga konsten på 

olika sätt, bl a rörlig bild och Lars Tunbjörk.  

 

Demokratiperspektiv – tillgänglighet  

Den offentliga konsten är den mest demokratiska och tillgängliga konstformen. 

I Borås möts man av skulpturer inne i staden, man behöver inte söka upp 

konsten, den finns överallt i centrum och är tillgänglig för alla. Den offentliga 

konsten är permanent och vänder sig direkt till medborgare som bor eller rör 

sig kring en specifik plats och inte enbart till intresserade besökare som 

självmant brukar besöka museer och gallerier. Detta anser Kulturförvaltningen 

är en av de främsta styrkorna avseende den offentliga konsten i vår stad. 
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Nuläget 

Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 

runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 

bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 

kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 

dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 

kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 

attraktiviteten. 

 

Vård och underhåll 

Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 

och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 

vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 

underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 

ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 

genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 

utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 

 

Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 

staden får ut av konstsatsningar 

I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 

kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 

Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-

textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 

fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 

en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  

Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 

skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 

mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 

för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 

och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 

samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 

 

Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 

producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 

Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 

på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 

numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 

utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 

i de nuvarande lokalerna.  

 

Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 

utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 

Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 

konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 

Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 
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Behovet av tillgängliga grönområden nära bebyggelse 

Annelundsparken är en av stadens viktigaste parker för sin stadsdel. Likt 

Stadsparken, Ramnaparken, Fjärdingsparken och Hässleholmsparken erbjuder 

den ytor för motion och rekreation på ett föredömligt sätt. Forskning visar 

tydligt på sambandet mellan tillgång till grönområde och människors hälsa och 

välbefinnande. Att vistas i gröna miljöer som parker bidra till: 

- lägre puls och blodtryck samt minskade halter av stresshormonet 

kortisol i blodet. 

- att motverka demens och stärker korttidsminnet. 

- att stimulera barns lek och hälsa 

- att stimulera till fysisk aktivitet som motverkar psykisk ohälsa, diabetes, 

övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar . 

 

Konst och gröna miljöer i samspel 

Det finns spännande och framsynta idéer om ett nytt, linjärt parkstråk, med 

arbetsnamnet ”Gröna kilen”, som planeras som ett grönt stråk från Rya åsar i 

norr till Gässlösa i söder och som kommer angöra Viskan på några platser längs 

vägen. Detta park- och torgstråk är mycket intressant att planera för framtida 

ytor för tillkommande offentliga konstverk och även för ett framtida Konstens 

Hus som skulle ersätta nuvarande Konstmuseum. I denna miljö skulle konsten 

och det gröna planeras tillsammans för en optimal helhet. 

 

 
Skiss över ”Gröna kilens” väg genom Stadsparken och över riksväg 40 samt 

möjlig lokalisering för en kulturbyggnad vid Söderbro. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 

parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 

idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 

främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 

fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 

utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 

parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 

Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 

löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 

kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 

äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 

förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 

och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 

informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 

skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 

Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 

Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 

Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 

stort. 

 

Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 

portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Utredningen föreslår att en portik med tillhörande informationsskylt anläggs vid 

Nyckelbergsrondellen för att välkomna parkens besökare från norr. I anslutning 

till entrén finns plats för en skulptur och då gärna med ett tema hämtat från 

växtriket, naturen eller kulturlandskapet kring Borås. 

 

Naturlek 
I norra delen av parken finns goda förutsättningar för att främja barns spontana 

lek i och med naturen. T ex genom att anlägga olika stationer med 

byggnadsmaterial från naturen som barn själva får hämta för att bygga kojor 

och broar över bäcken som slingrar sig fram i skogsmiljön.  

 

Barn som leker med lösa grenar och kvistar helt fritt i naturen utan ramar eller regler. 

 

Skärm mot motorvägen 

Stora delar av Annelundsparken är förorenad av buller från R40, även vissa 

delar av parkvägen närmst slänten ned mot motorvägen behöver förbättrad 

rumslighet. En skärm bestående av ett staket som kläs med klätterväxter ut mot 

motorvägen och en häck planterad på insidan av staketet skulle råda bot på 

problemet.  

 

Utökat växtsortiment 

Annelundsparkens tre terrasser är ett arv från den ursprungliga Annelundsvillan 

som brann ned 1959. Terrassernas stödmurar är i behov av en översyn och 

växtligheten närmst murarna bör bytas ut för att komma åt murarna och 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 

är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 

plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 

basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 

i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 

bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 

Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 

omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 

utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 

förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 

nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 

i budget 2019. 

 

För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 

ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 

Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 

 

 

 

 

Gunnar Isackson 

Teknisk chef 

 

Anton Spets 

Stadsträdgårdsmästare 

 

 

Eva-Lotta Franzen 

Kulturchef  

 

Eva Eriksdotter 

Konstmuseichef 
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Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna en samlokalisering av Mötesplats Sjöbo, 

den öppna ungdomsverksamheten samt Sjöbo bibliotek. Vidare att stödja 

Fritids- och folkhälsonämndens förslag att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i 

uppdrag att i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, 

Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämnden samt 

Samhällsbyggnadsnämnden ta fram en gemensam, detaljerad genomförande- 

och tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida 

en detaljplaneändring är nödvändig ska också belysas i planen        

Ärendet i sin helhet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 
på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 
Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som pågår åren 
2018-2020. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ och har ett rikt kultur- och 
fritidsutbud.  

Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och 
rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet 
Sjöbohuset, fyllt med liv från morgon till kväll och som möjliggör att boende 
får nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, 
fysiska och sociala aktiviteter är efterfrågat och kan realiseras. I de befintliga 
lokalerna vid Sjöbo Torg, inklusive den gamla biografen, kan samverkan med 
civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 
utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 
generationsövergripande hus, under förutsättning att befintliga lokaler 
renoveras och byggs om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 
Hässlehuset.  

Sjöbo Torg håller på att omvandlas, både genom Medborgarlabbets etablering, 
satsningar på den fysiska torgmiljön och genom konst i stadsutveckling, som är 
ett pågående samarbete mellan Konstmuseet och Statens Konstråd.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 
andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 
generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare 
biograflokalen som nav. Förslaget bygger på invånarnas efterfrågan på en 
breddad mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn 
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och vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjligheter för 
invånardrivna aktiviteter. Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan 
bedriva samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och 
därmed undviks att rum står tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad 
av befintliga lokaler bestående av den öppna ungdomsverksamheten och 
biblioteket, att biograflokalen renoveras och två tillbyggnader tillförs. I det nya 
huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, mötesplats för unga och 
vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb och dess verktygsbibliotek 
finnas tillsammans med en föreningsallians samordnad av föreningen 
Hemgården. 

Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där generationer och 

kulturer kan mötas. Med sin breda verksamhet, centrala roll och sitt 

framträdande läge vid torget kommer Sjöbohuset vara fyllt av liv från morgon 

till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och uppskattad mötesplats för att 

främja en positiv utveckling av Sjöbo som område               

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2019-08-23 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningens skrivelse 2019-08-23                                                

Samverkan 

FSG 2019-09-10 

Beslutet expedieras till 

1. 1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Pia Essunger 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(8) 

Datum 

2019-08-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 
 

  

 

Mötesplats Sjöbo - ombyggnad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner en samlokalisering av Mötesplats 

Sjöbo, den öppna ungdomsverksamheten och Kulturnämndens bibliotek. I de 

gemensamma lokalerna, inklusive den gamla biografen, kan också samverkan 

med civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 

utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 

generationsövergripande hus, under förutsättning att lokalerna kan renoveras 

och byggas om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 

Hässlehuset.  

 

Vidare föreslås att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i uppdrag att projektera, 

i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämndensamt 

Samhällsbyggnadsnämnden, en detaljerad och gemensam genomförande- och 

tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida en 

detaljplaneändring är nödvändig ska belysas i projekteringen.         

Sammanfattning  

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 

på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 

Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 

som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och 

rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet 

Sjöbohuset, som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får 

nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska 

och sociala aktiviteter. Sjöbo Torg håller på att förvandlas, både genom 

Medborgarlabbets etablering, satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom 

konst i stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med 

plats för möten, framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 

Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
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Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 

andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 

generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med tidigare biograflokalen 

som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad 

mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och 

vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna 

aktiviteter. 

 

Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad 

verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och att undvika att rum står 

tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad av befintliga lokaler såsom 

Öppen ungdomsverksamhet och Bibliotek, biografen renoveras och två 

tillbyggnader tillförs. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 

mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 

och dess verktygsbibliotek finnas tillsammans med en föreningsallians 

samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa en attraktiv 

mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Med sin breda 

verksamhet, centrala roll och sitt framträdande läge vid torget kommer huset att 

vara fyllt av liv från morgon till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och 

uppskattad mötesplats för att främja utvecklingen av Sjöbo som område.      

Ärendet i sin helhet – processens gång 

År 2016 genomfördes medborgardialoger på Sjöbo i syfte att engagera 

invånarna och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Redan då gavs 

önskemål om att öppna upp den gamla biografen på Sjöbo Torg. Under många 

år, från början av 1960-talet, var det en aktiv biograf som fungerade som ett 

medborgarhus. När biografen lades ner flyttade Finska Pingstkyrkan in. Efter 

det var det kommundel Sjöbo som utnyttjade lokalen för bland annat Framtid 

Sjöbos och fritidsgårdens verksamhet. Nu har den inte används på drygt sju år 

och står helt tom. 

 

Våren 2016 startade ett områdesnätverk bestående av lokala aktörer i området 

från både kommun, region och idéburen verksamhet. I nätverket framkom 

behov av att bredda den befintliga mötesplatsverksamheten genom att få olika 

kulturer och fler åldersgrupper att mötas. Det framkom också behov av större 

arrangemangslokal. 

 

Våren 2017 visade Hemgården och Svenska kyrkan intresse för biografen och 

ville föra en dialog med fler föreningar och offentliga verksamheter på Sjöbo 

kring intresse, behov och möjligheter med verksamhet i biografen. De 

föreningar som deltog i dialogen utöver Hemgården och Svenska kyrkan var 

Kultkompaniet, SISU, Hyresgästföreningen. Dialogen visade en samstämmighet 

i att biografen borde öppnas och de såg potential i att använda lokalen till att 

sammanföra människor och ordna aktiviteter för alla åldrar. Mot denna 

bakgrund åtog sig Hemgården att föra processen vidare tillsammans med Borås 

Stad. 
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Hösten 2017 sökte Innovationsplattform Borås medel från Vinnova för 

etablering av ett Medborgarlabb som blev beviljat. Parter i Vinnovaprojektet är 

Borås Stad, Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården. 

Hemgårdens ansvar som projektpart är att driva processen kring biograflokalen 

vidare i samverkan med andra föreningar och Borås Stad.  

 

Våren 2018 påbörjade projektledare för Kraftsamling Sjöbo en dialog med olika 

professioner som verkar på Sjöbo. I samtal med personer från Familjecentralen, 

Närhälsan, Svenska Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo, 

Fritidsgården, Biblioteket, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF, 

Sjöboskolan och Erikslundskolan framkom att det saknas en större samlingssal 

för exempelvis föreläsningar, större sammankomster och gemensamma 

arrangemang. Det framkom också att de saknade en mötesplats för alla till 

skillnad till dagens mötesplats som främst besöks av seniorer. Det fanns en 

önskan om något nytt där människor från olika kulturer, ung som gammal kan 

mötas.  

 

Under våren 2018 genomfördes dialogcaféer och pop-up dialoger med 

ungdomar, vuxna och pensionärer i syfte att ta reda på vad som enligt 

invånarna behöver förbättras på Sjöbo och på vilket sätt de kan bidra själva. 

Drygt 150 personer har deltagit i dialogerna. I dialogerna framkom behov av 

fler aktiviteter riktade till olika åldrar, framförallt aktiviteter som kunde tillägnas 

både föräldrar och barn tillsammans. I dialogerna framkom också att invånare 

på Sjöbo har behov och önskemål om ett offentligt ”vardagsrum” då de bor 

trångbott. Invånarna efterfrågar också större mötesplatser där man kan ses över 

olika åldrar, där det finns plats för större kulturevenemang och där olika 

kulturer kan mötas. De upplever att detta inte finns idag. De ser potential i att 

öppna biografen för att kunna erbjuda större plats för möten, aktiviteter och 

olika arrangemang. 

 

I april 2018 presenteras resultaten från dialogcaféerna för samtliga 

nämnpresidier vilket blev underlag för en politikerworkshop. Politikerna fick 

diskutera vad de ansåg skulle prioriteras. Sammanfattningsvis resulterade 

workshopen i sju utvecklingsområden. Ett av områdena handlade om att få till 

ett gemensamt hus genom att sammankoppla befintliga mötesplatser i en och 

samma huskropp, använda befintliga lokaler samt öppna upp biografen.  

 

I maj 2018 arrangerade Hemgården en workshop i syfte att bjuda in fler 

föreningars delaktighet i ett framtida gemensamt hus med biografen som nav. 

Samtliga föreningars tankar om hur biografen skulle kunna användas samt hur 

de skulle kunna bidra samlades in och sammanställdes. Workshopen resulterade 

i att föreningarna bildade en föreningsallians. Senare tillsattes en styrelse med 

representanter från Kulturföreningen Tåget, Kultkompaniet, Hemgården, Borås 

Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet. Tanken med alliansen är att de med 

sin samlade kompetens ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud som möter 

Sjöbobornas behov.  
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I juni 2018 bjöds representanter för mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet, mötesplatser för äldre, Föreningsalliansen, biblioteket och 

familjecentralen in till en projektstudio i syfte att skapa en gemensam bild av ett 

gemensamt hus på Sjöbo samt identifiera utmaningar och möjligheter med att 

samlokalisera olika verksamheter.  

 

I augusti 2018 presenterades resultatet från projektstudion för 

förvaltningschefer från Kulturförvaltningen, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt AB Bostäder. Det 

resulterade i att AB Bostäder uppdrog åt arkitektfirman Krook och Tjäder att ta 

fram en idéskiss på ett generationsövergripande Sjöbohus i anslutning till Sjöbo 

Torg. 

 

I april 2019 presenterades en idéskiss samt beräknade kostnader, inkluderande 

en ombyggnad av biografen, på en kommunalrådsbredning. 

 

Varför en satsning på Sjöbo? 
Sjöbo är ett socioekonomiskt utsatt område där det bor drygt 9 000 invånare. I 

området bor människor med ca 40 olika nationaliteter, många är trångbodda, 

arbetslösheten är hög, inkomsterna är låga och det förekommer psykisk ohälsa i 

stor utsträckning. På Sjöbo bor människor med olika livssituationer och 

hälsoskillnaderna är stora. Det bor många ensamstående mammor, sjuka och 

sjukpensionerade och många äldre.  

 

Socioekonomiskt utsatta bostadsområden tenderar enligt forskning att ha lägre 

sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan grannar och 

därmed också en lägre kollektiv förmåga. Det sägs också att människor med 

sämre ekonomiska förutsättningar oftast har ett lägre socialt och samhälleligt 

deltagande. Det är något som även framkommit i Kraftsamling Sjöbo varför 

dess fokus blivit att arbeta med att bygga sociala relationer, skapa förtroenden 

och få invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen på Sjöbo. 

 

Enligt forskning ses mellanmänskliga relationer, tillit, medskapande och ett 

deltagande i lokalsamhällets utveckling som viktiga faktorer och värden för 

social hållbarhet, hållbar samhällsutveckling och för en positiv 

folkhälsoutveckling. Därför har projektet arbetat med kontinuerliga dialoger 

och medskapande metoder för att utveckla detta. 

 

Arbetet med att bygga sociala relationer har setts som ett led i att skapa större 

förtroende mellan kommun och medborgarna och på så sätt försöka öka 

intresset för ett socialt deltagande. Tanken med att få invånarna delaktiga är att 

ge invånarna inflytande över de sammanhang som de är en del av. De är 

experter på sin egen situation och sitt område.  
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Mötesplatser såsom Biblioteket, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården och 

Medborgarlabbet är betydelsefulla offentliga rum där vi skapar förutsättningar 

för att öka de sociala relationerna, skapa förtroenden med lokalsamhället, få 

invånarna till att bli aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och 

vardag. Samverkan mellan våra mötesplatser är ytterst viktig och det är genom 

mötesplatserna vi kan arbeta aktivt med dessa sociala värden och på så sätt 

utveckla tryggheten, motverka ensamhet och socialt utanförskap och bygga och 

utveckla tilliten mellan staden och lokalsamhället. Det allaktivitetshus som 

föreslås placeras centralt för att knyta ihop norra delen med södra delen. 

 

Ett gemensamt hus underlättar samverkan genom att alla verksamheter finns 

under samma tak och behöver organisera sig tillsammans och på så sätt kan 

effektivisera och förbättra servicen för invånarna samt uppnå gemensamma 

mål. Framgångsfaktorn är att vi samverkar över olika professioner och 

förvaltningsgränser för ett bättre utfall både ekonomiskt och resursmässigt. 

 

Verksamheterna i huset skulle dessutom tillgodose flera behov och intressen på 

området. En satsning i centrum binder ihop området och skulle öka 

möjligheten till möten mellan människor och mellan generationer och främja 

aktiviteter och rörelse på området året om. Det handlar om att tillsammans med 

invånare bygga ett tryggare, attraktivt och mer välmående samhälle.  

 

Det handlar inte bara om att bygga, det är människorna som gör området och 

relationen mellan kommun och invånare är därför avgörande. Det är viktigt att 

ta hänsyn till påbörjade medskapande processer och ha med i åtanken att tillit är 

något som behöver underhållas - om vi inte fortsätter och tillvaratar 

medborgarnas synpunkter går tilliten snabbt förlorad. Förslaget med ett nytt 

Sjöbohus bygger på Sjöbobors efterfrågan och har framkommit i dialog med 

invånarna. 

Verksamhet i ett framtida Sjöbohus 
Sjöbohuset ska bli en publik byggnad som föreslås utformas för att kunna 

fungera som ett nav för aktörer, såsom idéburna verksamheter, som vill verka 

för att tillgodose behov i området. En flexibel samlingslokal i huset skulle 

kunna nyttjas för större arrangemang, men också fungera som en ”hall” för 

aktiviteter som exempelvis teater, dans, föreläsningar och e-sport. En cafédel 

behövs som en gemensam knutpunkt i huset. Genom att bygga ett större kök 

skapas möjligheten att kunna laga mat tillsammans och umgås, ett intresse som 

finns hos många grupper i närområdet och som förhoppningsvis gör att fler 

vuxna vistas i området.  

 

Tanken är att det ska bedrivas verksamhet för olika åldrar och kulturer utifrån 

ett tillgänglighets-, jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Tanken är att 

huset nyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs att många 

aktörer i och utanför närområdet tillsammans kraftsamlar och lägger resurser 

och gemensamt fyller Sjöbohuset med verksamhet och aktiviteter. Primärt är 



Borås Stad 
  Sida 

6(8) 

 

 

tanken att Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården, Medborgarlabbet och 

föreningsalliansen tillsammans bedriver verksamhet i huset, men att det även 

ges möjlighet till invånardrivna aktiviteter. Föreningsalliansen bestående av 

Hemgården, Kulturföreningen Tåget,  Borås Folkhögskola, SISU och 

Studiefrämjandet kommer med sin samlade kompetens att erbjuda ett brett 

aktivitetsutbud utifrån invånarnas behov. De kommer även bemanna vid 

aktiviteter och vara delansvariga för underhåll av lokalen biografen. 

 

Medborgarlabbet har startat ett verktygsbibliotek vilket också kommer att 

inrymmas i Sjöbohuset. 

 

En mer detaljerad plan för verksamheten i ett framtida allaktivitetshus kommer 

att tas fram genom en projektstudio under hösten 2019.  

 

Utformning av den fysiska miljön 

En förutsättning för att Sjöbohuset ska bli välbesökt är att invånare och lokala 

aktörer får möjlighet att vara medskapande i dess utformning. Tanken är att 

bjuda in till kreativa workshops för att få med både barn, vuxnas och äldres 

perspektiv i utformningen. Tillgänglighet är en viktig del att ta hänsyn till varför 

personer med funktionsnedsättningar också behöver delta. Utformningen 

kommer ske i bred samverkan mellan flera förvaltningar och lokalsamhället 

samt att tidigare erfarenheter från att skapa Norrbyhuset samt Hässlehuset 

kommer att tas i beaktning. 

 

Redan inplanerade insatser på Sjöbo 

Inom ramen för Kraftsamling Sjöbo finns en förvaltningsövergripande 

projektgrupp. Projektgruppen har påbörjat en process med att ta fram en 

handlingsplan i syfte att motverka utvecklingen av den begynnande negativa 

trend som skönjts samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. Handlingsplanen 

beräknas vara sammanställd hösten 2019 då förvaltningarna kommer att 

påbörja genomförandet av planen. Aktiviteterna följs upp i styrgruppen för 

Kraftsamling Sjöbo. 

 

Kommunfullmäktige har beviljat 1, 9 miljoner i byggbonusmedel för att rusta 

upp Sjöbo Torg. Tekniska förvaltningen och Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen har uppdraget att i samverkan genomföra förbättringar 

på torget utifrån lokala behov som framträtt. En arbetsgrupp har bildats, 

förändringsplan tagits fram och förändringar påbörjats. Belysningen har 

förstärkts och bytts ut för att öka tryggheten. Mer belysningsarbete fortlöper 

under hösten. Nya parkbänkar har placerats ut samt planteringarna har 

utvecklats för att göra torget mer attraktivt. Under hösten 2019 kommer träd att 

beskäras, markarbete göras i syfte att förbättra tillgängligheten. 
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En del i satsningen med Kraftsamling Sjöbo är ett Vinnovafinansierat projekt 

som handlar om att etablera ett Medborgarlabb, Sjöbo 2.0. Syftet med 

Medborgarlabbet är att stödja invånare, föreningar och organisationer i att 

mötas och utveckla idéer för positiv samhällsutveckling på Sjöbo. En viktig 

utgångspunkt är att invånare och lokala aktörer blir medskapande i utvecklingen 

av Medborgarlabbet och dess aktiviteter. Ett tiotal dialogforum och 

medskapande aktiviteter har därför genomförts som sedan legat till grund för 

utvecklingen av Medborgarlabbet och dess aktivitetsplan. Under våren 2019 

påbörjades utvecklingen av ett verktygsbibliotek i syfte att ”dela mera” samt att 

ge människor med låga inkomster möjligheten att låna verktyg för enklare 

renoveringsarbeten i hemmet. Verktygsbibliotekets utveckling fortlöper under 

hösten 2019. Projektparterna Borås Stad, RISE, Högskolan i Borås, Science 

Park, Drivhuset och Föreningen Hemgården håller på att arbeta fram en modell 

för Medborgarlabbets funktion som testbädd och för hur funktionen kan skalas 

upp och bli hållbar på sikt. 

 

Statens konstråd har beviljat Kulturnämnden medel genom utlysningen ”Konst 

i stadsdelsutveckling”. Totalt är 2,4 miljoner avsatt för projektet under 2018-

2020. Kulturförvaltningens avsikt med sin ansökan om Konst i stadsutveckling 

är kopplat till projektet Kraftsamling Sjöbo och en konstnär har precis 

rekryterats. Konstnären ska engageras för att kartlägga och organisera den 

potential som finns på Sjöbo. Genom att göra det tillförs en kritiskt kreativ 

kraft. En konstnärs medverkan kan generera nya samverkansformer mellan 

boende och övriga aktörer i projektet. Ambitionen är att utveckla området 

tillsammans med den kreativa kraft som upparbetats genom Kraftsamlingen. 

Konstnären ska tillsammans med de boende genom bl.a. workshops och 

dialoger ta fram ett konstverk som lever kvar och berikar i stadsdelen.  

 

Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat 

projekt ”SIGURD” - Sustainable Impact Governance for urban development, 

som handlar om att utveckla metoder för att mäta effekter och sociala värden 

för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med 

Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet 2019-2021. Projektparterna 

kommer under 2020 att vara behjälpliga med att utvärdera processer och 

aktiviteter inom ramen för Kraftsamlingen i syfte att synliggöra dess effekter 

och sociala värden.  

 

Förslag till utveckling av Sjöbohuset 

En ny idéskiss behöver tas fram utifrån en realistisk budgetram, där Hässlehuset 

får vara föregångare. 

 

Ta fram en detaljerad och gemensam genomförande- och tidsplan med framtida 

investerings- och driftkostnader. 

 

Genomföra en Projektstudio med verksamheter som berörs av förändringen. 
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Syftet med projektstudion är att arbeta fram verksamheters behov inför 

utformningen samt arbeta fram en gemensam verksamhetssyn och 

gemensamma mål. Huset kommer att inrymma de behov som framkommer. 

 

Genomföra olika labs inom ramen för Medborgarlabbet i syfte att förenkla 

framtida samarbetsutmaningar verksamheterna som ingår i allaktivitetshuset. 

 

Medskapande workshops med tjänstemän, invånare, föreningar och lokala 

aktörer för Sjöbohusets utformning. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. AB Bostäder 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 

Mötesplats Sjöbo - ombyggnad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner en samlokalisering av Mötesplats 

Sjöbo, den öppna ungdomsverksamheten och Kulturnämndens bibliotek. I de 

gemensamma lokalerna, inklusive den gamla biografen, kan också samverkan 

med civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 

utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 

generationsövergripande hus, under förutsättning att lokalerna kan renoveras 

och byggas om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 

Hässlehuset.  

 

Vidare föreslås att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i uppdrag att projektera, 

i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämndensamt 

Samhällsbyggnadsnämnden, en detaljerad och gemensam genomförande- och 

tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida en 

detaljplaneändring är nödvändig ska belysas i projekteringen.         

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 

på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 

Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 

som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och 

rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet 

Sjöbohuset, som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får 

nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska 

och sociala aktiviteter. Sjöbo Torg håller på att förvandlas, både genom 

Medborgarlabbets etablering, satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom 

konst i stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med 

plats för möten, framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 

Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 

Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 

andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 

generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med tidigare biograflokalen 

som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad 

mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och 

vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna 

aktiviteter. 

 

Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad 

verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och att undvika att rum står 

tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad av befintliga lokaler såsom 

Öppen ungdomsverksamhet och Bibliotek, biografen renoveras och två 

tillbyggnader tillförs. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 

mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 

och dess verktygsbibliotek finnas tillsammans med en föreningsallians 

samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa en attraktiv 

mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Med sin breda 

verksamhet, centrala roll och sitt framträdande läge vid torget kommer huset att 

vara fyllt av liv från morgon till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och 

uppskattad mötesplats för att främja utvecklingen av Sjöbo som område.      

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-08-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-08-28. 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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