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   KALLELSE  1 (2) 
 
    2017-09-11 
   
   
     

Kulturnämnden 
   
 
 
 
Den rödgröna gruppen har gruppmöte den 25 september kl. 17.00, i 
Portugallien, Kulturhuset 
Alliansen har gruppmöte den 20 september kl. 18.00 i bostaden hos  
Lars Gustaf Andersson 

  
PLATS   DATUM  TID

 Samling på Bäckängsgymnasiet 2017-09-28  17.00 
klockan 17.00. Från och med punkt  
5 i ärendelistan, klockan 18.00 
Röda Rummet, Kulturhuset. 
 
ÄRENDEN     BIL 
 
1.  Sammanträdet öppnas. 

 
2.  Val av justeringsledamöter. 
 
3. Godkännande av föredragningslista. 
 
4. Verksamhetsbesök på Bäckängs gymnasiebibliotek. 
 
5. Allmänhetens frågestund. 
 
6. Information av Carl Morberg, Stadskansliet, om politiska  

skrivelser inför beslut i Kulturnämnden. 
 
7. Eva Eriksdotter, ny konstmuseichef på Borås Konstmuseum, 

presenterar sig. 
 

8. Information om intern kontrollplan 2017 samt redovisning av 
intern kontroll 2016.    X 

 
9. Övriga informationsärenden. 
 
10.  Delegationsbeslut.    X 

 
11. Inkomna och avgivna skrivelser.   X 
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12. Budgetuppföljning, Tertialrapport II 2017.  X 
 
13. Miljörapport, Tertialrapport II 2017.   X 
 
14. Revidering av regler och anvisningar för intern kontroll. X 

 
15. Revidering av regler för projekt- och arrangemangsbidrag. X 
 
16. Medborgardialog 2017.     
 
17. Förslag till yttrande över motionen Inför avgiftsfri kulturskola. X 
 
18. Förslag till yttrande över motionen Mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning.   X 
 

19. Förslag till yttrande över motionen FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  X 

 
20. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017. X 

 
21. Deltagande i Integrationsdagen den 7 november 2017. X 
 
22. Deltagande i möte om ett framtida samarbete (höja  

valdeltagandet för val 2018) den 2 oktober 2017.  X 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
23. Övriga frågor. 
 

 
 Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén 
 Ordförande   Kulturchef 
 
 
  Om du är förhindrad att delta i Kulturnämndens sammanträde meddela 
  Maria Antonsson på telefon 35 76 76 eller maria.antonsson@boras.se 

















DELEGATIONSBESLUT,  projekt- och arrangemangsbidrag 1 (2)

Förening/Enskild Projekt/arrangemang Ansöker om Beslut Motivering

Föreningen Orion Morgondagens Gryning 7 20 tkr 5 tkr Projektet riktar sig till en prioriterad

målgrupp och bedöms ha en väl

genomtänkt projektplan som syftar

till att utveckla och tillgängliggöra

lajvkulturen för unga i Västra Götaland.

Dock genomförs projektet inte i Borås 

Stad och bedöms främst vara relevant 

regionalt samt lokalt för Marks kommun.

Makedoniska föreningen Koco 50-årsjubileum 10 tkr 5 tkr Arrangemanget uppmärksammar

racin kvinnorna som arbetade som 

sömmerskor vid Algot Johanssons

fabrik. Arrangemanget bedöms upp-

märksamma en viktig del av Borås

historia samt inbjuda till minnes-

skapande och gemenskap.



2 (2)

Kören Womanmen Julkonsert 10 tkr 0 tkr Det framgår inte av ansökan hur

arrangemanget svarar mot Kultur-

nämndens kriterier av bidrag. Föreningen

är välkomna med en ny ansökan. Besök

gärna boras.se/kultur för att se samtliga

regler och riktlinjer för kulturbidrag i 

Borås Stad.

Anmält till Kulturnämnden 2017-09-28 §
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Handläggare, telefon   Datum      Diarienummer 
Maria Antonsson, 033-35 76 76  2017-09-11        Dnr 2017/KN0012  800   
 
  

     
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens  sammanträde  
28 september 2017 
 
2014/KN0111 
Stadskansliet: Uppsägning av lokalhyresavtal avseende Villa Solbacken, samt uppsägning  
till Föreningen Rockborgen. 
 
2016/KN0123 
Ragna Wei: Öppet brev till Borås Stad. 
 
2017/KN0014 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 147, om delårsrapport januari-april 2017 för 
nämnderna och de kommunala bolagen. 
 
2017/KN0034 
Arbetsmiljöverket: Delvis avslag och delvis avvisning på framställning enligt 6 kap. 6 a § 
arbetsmiljölagen. 
 
2017/KN0072 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 149, om Program mot hemlöshet. 
 
2017/KN0086 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 153, om erbjudande om donation till Borås 
Konstmuseum av Valdemar Gerdin. 
 
2017/KN0101 
Kulturkontoret: Brev till Studiefrämjandet Sjuhärad, Studieförbundet Vuxenskolan 
Sjuhärad, Medborgarskolan Sjuhärad och Folkuniversitetet om musikverksamhet i 
fastigheten Solbacken, Arlagatan, Borås. 
 
2017/KN0101 
Alexander Andersson: Önskan om möte och föra diskussion om Rockborgen och 
replokaler, samt svar från Peter Wiberg, andre vice ordförande i Kulturnämnden. 
 
2017/KN0106 
Borås Spelmanslag: Redovisning av beviljat bidrag till arrangemanget Borås 
Spelmansstämma. 
 
2017/KN0119 
Stadsarkivet: Anvisningar för diarieföring. 
 
2017/KN0119 
Kulturkontoret: Tjänstemannayttrande över förslag till anvisningar för diarieföring. 
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2017/KN0136 
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Josh Lilley. Avser konstverk till utställningen Danse 
Macabre. 
    
2017/KN0137 
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Jens-Peter Brask. Avser konstverk till utställningen 
Danse Macabre.    
 
2017/KN0138 
Orion: Ansökan om bidrag, 20 tkr, till arrangemanget Morgondagens Gryning 7. 
 
2017/KN0138 
Orion: Beviljas 5 tkr i bidrag till arrangemanget Morgondagens Gryning 7. 
 
2017/KN0140 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 125, om Kommunstyrelsens redovisning av 
inneliggande, till och med oktober 2016, avgivna motioner och interpellationer. 
 
2017/KN0141 
Stadsledningskansliet: Information om Kommunens Kvalitet i Korthet 2017. 
 
2017/KN0142 
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Claus Møller. Avser konstverk till utställning Danse 
Macabre. 
 
2017/KN0143 
Teaterförbundet avdelning 12: Förhandlingsframställan om brott mot 11 § MBL. 
 
2017/KN0144 
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Ulla Brockenhuus-Schack. Avser konstverk till 
utställningen Danse Macabre. 
 
2017/KN0145 
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Helle & Michael Moesgaard Andersen. Avser 
konstverk till utställningen Danse Macabre. 
 
2017/KN0146 
Maria Ringbo: Bättring och mer teater producerad av Stadsteatern är vad som önskas! 
 
2017/KN0146 
Skådespelare vid Borås Stadsteater: Öppet brev till Borås Kulturnämnd. 
 
2017/KN0146 
Teaterförbundet avdelning 11 Norrbottensteatern: Facket på Norrbottensteatern 
protesterar. 
 
2017/KN0146 
Teaterförbundet avdelning 19, Dalateatern: Om nedskärningarna på Borås Stadsteater. 
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2017/KN0146 
Teaterförbundet avdelning 8, Helsingborgs Stadsteater: Om Borås Stadsteater. 
 
2017/KN0146 
Lokalavdelning 29, Teaterförbundet, Teater Halland, Varberg: Om Borås Stadsteater. 
    
2017/KN0146 
Kajsa Ekström: Om Borås Stadsteater. 
    
2017/KN0146 
Teaterförbundet avdelning 4, Göteborgs Stadsteater: Facket på Göteborgs 
Stadsteater/Backa Teater protesterar. 
 
2017/KN0146 
Sara Andersson, ordförande i Kulturnämnden: Svar till Fredrik Andersson om 
verksamhetsidé för Borås Stadsteater. 
 
2017/KN0146 
Oktoberteatern: Rädda Borås Stadsteater. 
 
2017/KN0146 
Gunilla Haraldsdotter: Om Stadsteatern. 
 
2017/KN0146 
Sara Andersson, ordförande i Kulturnämnden: Svar till Gunilla Haraldsdotter om Borås 
Stadsteater. 
 
2017/KN0146 
Peter Jansson: Om Borås Stadsteater. 
 
2017/KN0146 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd: Oroande neddragningar i 
konstnärlig produktion. 
 
2017/KN0146 
Kulturförvaltningen: Förslag till ny verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett  
moderniserat Kulturhus. 
 
2017/KN0146 
Namninsamling: Hindra förslaget om att nedmontera hälften av teaterns nuvarande 
verksamhet. 
 
2017/KN0146 
Namninsamling: Rädda Borås Stadsteater. 
 
2017/KN0146 
Tidigare teaterchefer/konstnärlig ledare: Brev om Borås Stadsteater. 
 
2017/KN0148 
Kören Womanmen: Ansökan om bidrag, 10 tkr, till arrangemanget Julkonsert. 
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2017/KN0148 
Kören Womanmen: Avslag på ansökan om bidrag till arrangemanget Julkonsert. 
 
2017/KN0149 
Borås Konstmuseum: Avtal med Leif Djurhuus. Avser konstverk till utställningen Danse 
Macabre. 
    
2017/KN0150 
Borås Konstmuseum: Avtal med Birte Hallas-Møller. Avser konstverk till utställningen 
Danse Macabre. 
     
2017KN0151 
Borås Konstmuseum: Avtal med Michael Luntang-Jensen. Avser konstverk till 
utställningen Danse Macabre. 
 
2017/KN0152 
Makedoniska föreningen Koco racin: Ansökan om bidrag, 10 tkr, till arrangemanget  
50-årsjubileum. 
 
2017/KN0152 
Makedoniska föreningen Koco racin: Beviljas 5 tkr i bidrag till arrangemanget  
50-årsjubileum. 
 
2017/KN0153 
PedDot Production: Ansökan om bidrag, 20 tkr, till arrangemanget Marching For Love. 
 
2017/KN0154 
Borås Konstmuseum: Avtal med Hanne Markussen. Avser konstverk till utställningen 
Danse Macabre. 
 
2017/KN0155 
Borås Konstmuseum: Avtal med Christian J Linde. Avser konstverk till utställningen 
Danse Macabre. 
 
2017/KN0156 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, § 334, om regler för koncerninköp. 
 
2017/KN0157 
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Anne & Ole Ramsby. Avser konstverk till 
utställningen Danse Macabre. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande    

Eva-Lotta Franzén   
Kulturchef    
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Inledning 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet 

Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem 
(1a) 

Indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2016  Utfall T2 2017  

Certifierat miljöledningssystem, antal  Ja  Ja  Ja 

Miljöledningssystem som inte är 
certifierat, antal 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Vi har inga miljöledningssystem som inte är certifierade. 

 

Åtgärder  
Sta
tus  

Status  

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 

Kommentar Kulturförvaltningen blev miljöcertifierad 2015 och i maj 2016 genomfördes en ny miljörevision 
av en extern miljörevisor som innebar en förlängning av miljöcertifieringen med ett år. En ny miljörevision 
kommer att ske hösten 2017. 

Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2016  Utfall T2 2017  

Andel anställda som genomgått 
miljöutbildning som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete 

88% 79% 74% 

Kommentar Andelen anställda som gått miljöutbildningen är efter omorganistaionen en uppskattad siffra. 
Då man arbetat olika inom Borås Stad med miljöutbildningsfrågan.. Förvaltningens antal anställda har 
ökat. Det är ett pågående arbete att få grepp om andelen anställda som genomgått miljöutbildning och det 
kan därför hända att siffrorna kommer att revideras. 
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Åtgärder  
Sta
tus  Status  

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Pågående 

Kommentar Kulturförvaltningen strävar efter att de fast anställda som ännu inte genomfört 
miljöutbildningen ska göra detta under hösten 2017. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 
organisation 

Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria 
eller sker med miljöfordon (7a) 

Åtgärder  
Sta
tus  

Status  

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon 

 Pågående 

Kommentar Kulturförvaltningen följer så långt det går Borås Stads riktlinjer för resor.Vad beträffar 
förvaltningens koldioxidutsläpp för bilar, privatbil i tjänst samt bilpoolsanvändning så skiljer inte utsläppen 
mycket mellan 2014 och 2016 enligt statistiken. 

 



 
 
 

SKRIVELSE Sida 
1(1) 

Handläggare, telefon 
Sakiba Ekic, 033-35 82 82 
 

Datum 
2017-09-04 

Diarienummer 
Dnr 2016/KN0219  007 

  
 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 

 

 

Revidering av regler och anvisningar för Intern 
kontroll 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås godkänna förslaget om Kulturnämndens regler och 
anvisningar för intern kontroll samt översända det till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom. 
 

Kulturnämndens sammanfattning 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning 
för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje 
nämnd ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, samt anta regler och 
anvisningar för denna. 
 
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Kulturnämnden beskriver 
ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska 
utföras samt med vilka arbetsrutiner. 
 

KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 

 
 
 
 
Bilaga: Regler och anvisningar – intern kontroll 
 



 

 

 

 

 

 

 

Regler och anvisningar Intern kontroll-  
Kulturnämnden 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fastställd av: Kulturnämnden xx-xx-xxxx 
För revidering och uppföljning ansvarar: Kulturnämnden 
Gäller för: Kulturnämnden 
Gäller till och med: Tills vidare  
 



 

 

 
Bakgrund 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet 
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 
 
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Kulturnämnden beskriver ansvarsfördelning, vad 
som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner. 
 
 

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

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Ansvarsfördelning  
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska nämnden anta en 
plan för denna uppföljning. Till grund för denna plan ligger en risk- och väsentlighetsanalys. 
Denna är viktig för att kartlägga nämndens riskområden och blir därmed en grundläggande del i 
arbetet med intern kontroll.  
 
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller ruti-
ner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att; 
 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
• den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 
• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.  
 
Nämnden deltar i riskarbetet genom en årlig sammankomst för att ur ett politiskt perspektiv dis-
kutera risker inom nämndens ansvarsområde. Detta sker efter det att den reviderade budgeten 
antagits i Kommunfullmäktige och nya uppdrag inför kommande år tilldelats nämnden. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den som 
grund se till att förslag till intern kontrollplan tas fram och kommer nämnden till dels. Förvalt-
ningschefen ansvar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kon-
troll. 
 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att 
nämnden rapporteras löpande.  
 
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen 
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säker-
ställa att den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas miss-
tanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten. 
 
Verksamhetsutvecklare 
På uppdrag av förvaltningschefen är det verksamhetsutvecklaren med ansvar för kvalitetsfrågorna 
som har uppgiften att samordna nämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget innefattar; 
 

• vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god intern kontroll 
• vara motor i och samordna processerna för intern kontroll 
• utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll 
• utbilda och stödja i befintligt system för uppföljning 
• vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra, i frågor som avser intern kontroll 
• ta fram förslag och anvisningar för intern kontroll 

 



 

 

 
Verksamhets- och enhetschefer 
Verksamhets- och enhetscheferna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner 
och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Verksamhets- och 
enhetscheferna ansvarar för att identifiera risker inom sitt ansvarsområde och ta fram förslag till 
vad som årligen ska kontrolleras. Verksamhets- och enhetscheferna ska säkerställa att de kon-
trollmoment som ingår i den årliga interna kontrollplanen, inom respektives ansvarsområde, följs 
upp med kontinuitet.  
 
Så långt det är möjligt ska medarbetare involveras i arbetet med intern kontroll. 
Medarbetare ska informeras om nämndens risk- och väsentlighetsanalys, den årliga interna kon-
trollplanen, uppföljningen och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån den gjorda 
uppföljningen.  
 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora kon-
sekvenser för verksamheten. 
 
Medarbetare 
Medarbetare ska så långt som möjligt aktivt delta i arbetet med intern kontroll. Medarbetare ska 
ha en kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på 
sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession. 
 
Uppföljning av kontrollmoment inom respektive verksamhetsområde kan delegeras av chef till 
medarbetare. 
 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora kon-
sekvenser för verksamheten. 
 
 

Arbetsgång 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 
 
”Risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina 
mål” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 
 
Kartlägga risker - Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja 
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?” 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående riskområden.  
 

• Ekonomi 
• Styrning och ledning 
• Personal 
• Egen verksamhet. 

 
Risker ska identifieras och värderas utifrån; 

• Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 

 
 

 



 

 

 
Prioritering  
Prioritering behöver genomföras då alla risker inte kan kontrolleras årligen. För att göra en sam-
lad bedömning ska en uppskattning göras av två faktorer, konsekvenser (väsentlighet) och sanno-
likhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande: 
 
Konsekvenser (väsentlighet) 
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 
 
Sannolikheter 
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 
 
Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och 
högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska 
detta kommenteras.  
 

 
 
 
Intern kontrollplan 
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta 
åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, minimera eller i vissa fall eliminera identifie-
rade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna 
ska göras. 
 
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, 
personal och egen verksamhet. 
 



 

 

Internkontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden senast i samband med beslut 
om årsredovisningen. 
 
Genomförande, ständiga förbättringar och uppföljnin g 
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen ge-
nomföras och möjligheter till förbättring identifieras.  
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt 
finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser och minska riskerna för att fel 
uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

Kontrollerna som är specificerade i den interna kontrollplanen ska göras enligt den frekvens som 
är angiven i planen. Varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska, så långt det är möjligt, 
besvara följande frågor; 
 

• Vad har vi gjort? 
• Hur många kontroller/granskningar genomfördes? 
• Vad kom vi fram till? 
• Vad behöver åtgärdas? 

 
Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.  
 
Rapportering 
Rapporteringen från förvaltningen till nämnden ska ske senast i samband med beslut om 
årsredovisningen. Riskanalysen ska bifogas till beslutsärendet.  
 
I tjänsteutlåtandet görs en kortfattad sammanfattande analys av uppföljningen och områden som 
särskilt bör belysas och arbeta vidare med specificeras. 
 

Resultatet skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för känne-
dom. 
 
System 
All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar. 
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Revidering av regler för projekt- och 
arrangemangsbidrag 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås godkänna förtydligade regler för bidrag till Kulturnämndens 
kulturbidrag och stipendium. 
 

Bakgrund 
2016-05-19 antogs regler för Kulturnämndens kulturbidrag samt stipendium. Reglerna 
bör i några avseenden förtydligas och förslag till revideringar redovisas i bilaga. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson   
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Kulturchef 

 
 
 
Bilaga: Revidering av regler för projekt- och arrangemangsbidrag. 

 
 



Från hemsidan med ändringar: 
Rött = stryks  
Grönt = läggs till/ändras  
Kulturbidrag och stipendium  
Genom Kulturförvaltningen och Kulturnämnden går det att söka olika former av 
bidrag för kulturverksamhet, både för privatpersoner och föreningar. 

Regler för bidrag till kulturverksamhet  

Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska 
vara tillgängliga, ha brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i 
tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025. Detaljerad information om 
regler för bidrag 

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:  

• Årsbidrag 
• Arrangemangs- /projektbidrag 
• En snabb slant 
• Kulturstipendier 

Årsbidrag för kultur  

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet 
ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala 
kulturutbudet i Borås Stad. Mer information om årsbidrag för kultur 

Arrangemangs-/projektbidrag för kultur  

Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett 
enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer 
ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang 
typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera. 

Mer information om projekt/arrangemangsbidrag för kulturverksamhet 

En snabb slant - kulturbidrag för unga  



Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du 
skulle vilja förverkliga? Riktar sig projektet utåt till andra unga och äger det rum 
någonstans i Borås? Om du svarar ja på alla ovanstående frågor kan du söka "En 
snabb slant". Både enskilda och föreningar kan söka. Mer information om En snabb 
slant 

Kulturstipendium  

Kulturnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Syftet är att ge möjlighet till 
vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. 
Stipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, 
musik och scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås 
Stad. Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person. Mer information om 
Kulturstipendium 

 

  



En snabb slant - kulturbidrag för unga  
Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du 
skulle vilja förverkliga? Då kan du söka "En snabb slant". En snabb slant är ett 
engångsbelopp, alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd. Det ska ej gå till lön eller 
uppehälle. Alla samverkansparter ska redovisas. För ett givet projekt går det att söka 
antingen ”En snabb slant” eller ett Arrangemang-/projektetbidrag, som är en annan 
av Kulturnämndens stödformer. För stöd och hjälp inför ditt projekt finns handledning 
att få från Kulturkontorets kultursekreterare. 

Vem kan söka?  

• Unga mellan 13 och 26 år 
• Både enskilda och föreningar 
• Sökanden ska vara skriven i Borås stad. 

För vad kan man söka?  
• Projektet ska ha konstnärlig och kulturell karaktär och rikta sig till en publik 
• Publika projekt 
• Eget skapande (om det riktas till någon form av publik) 
• Arrangörsskap 

Projektet ska ha en konstnärlig eller kulturell karaktär. 

Vad kan man inte söka för?  
• Projekt som initieras och drivs av vuxen 
• Projekt som äger rum där alkohol serveras 
• Projekt som strider mot de övergripande riktlinjer som Kulturnämnden tillämpar 
• Gymnasieskolans gymnasiearbeten 
• Välgörenhet 

Hur mycket kan man söka?  
• Det går att söka max 7000 kronor 

Om du får En snabb slant  
• Pengarna betalas ut till angivet konto. 
• Besked kommer per post. 
• Senast sex veckor efter projektet ska du lämna in en redovisning till 

Kulturkontoret. I den ska det stå projektets intäkter och kostnader, och hur 
projektet genomfördes. 

• Redovisningen kan postas eller mailas in. 

Ansökan skickas till  
Kulturförvaltningen, Kulturkontoret ATT: En snabb slant 

501 80 Borås 



Regler för bidrag till kulturverksamhet  
Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska 
vara tillgängliga, ha ett brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i 
tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025. 

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:  

• Årsbidrag 
• Arrangemangs- /projektbidrag 
• En snabb slant 
• Kulturstipendier 

Kulturnämnden vill med sina bidrag:  främja allas möjligheter till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt: 

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år 

2) främja integration och samverkan 

3) beakta tillgänglighetsperspektiv 

4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

Kulturnämnden vill med sitt stipendium:  ge möjlighet till vidareutbildning och fria 
studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.  

Allmänna regler för föreningslivet FLYTTAS TILL ÅRS BIDRAG  

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. 
Föreningen ska: 

• vara registrerad i Borås Stad 
• bedriva ideell kulturverksamhet 
• vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 
•  
• låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 
• ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, 

kassör och sekreterare 
• hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse 
godkänns 

• ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
•  



• verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga 

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till  

• partipolitisk verksamhet 
• andra kommunala förvaltningar 
• ekonomiska föreningar 
• elevorganisationer 
• fackförbund 
• föräldraföreningar 
• hyresgästföreningar 
• villaföreningar 
• hembygdsföreningar (strykes) 
• verksamhet som inte är offentlig 
• välgörenhet 
• försäljning av mat och dryck 

Föreningsuppgifter (Flyttas till Årsbidrag)  

Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar 
av gällande stadgar till Kulturkontoret. 

Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga 
handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, 
verksamhet och skötsel. 

 

  



Årsbidrag 
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet 
ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala 
kulturutbudet i Borås Stad. 

Allmänna regler för föreningslivet FLYTTAT FRÅN REG LER 
FÖR BIDRAG  

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. 
Föreningen ska: 

• vara registrerad i Borås Stad 
• bedriva ideell kulturverksamhet 
• vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 
• låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 
• ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, 

kassör och sekreterare 
• hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse 
godkänns 

• ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
• verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga 

Föreningsuppgifter (Flyttat från regler för bidrag)  

Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar 
av gällande stadgar till Kulturkontoret. 

Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga 
handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, 
verksamhet och skötsel. 

Självservice  

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet  

Blankett  

Föreningsregister  

E-tjänst  



Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller nå gon eller 
några av kriterierna nedan:  

• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling 
• utgår från fokus på barn och unga 
• eftersträvar att nå nya målgrupper 
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse 
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, 

förståelse och tolerans 
• främjar breda samarbeten inom kulturen 
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte 
• är öppet för allmänheten 

Bedömningsgrunder  
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om 
ekonomiskt stöd. Det som värderas är: 

• kvalitet 
• målgruppsarbete 
• publik räckvidd 
• delaktighet 
• tillgänglighet 
• jämställdhet 
• mångfald 
• ekonomi och andra resurser 

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom 
respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad respektive 
bedömningsgrund omfattar 

• Kvalitet: Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka 
kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i 
genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms. 

•  
• Målgruppsarbete och publik räckvidd: Här bedöms vilka publikgrupper som 

verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här 
bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal 
publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har 
möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan 
bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk 
spridning. 

•  
• Delaktighet: Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och 

lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, 
referensgrupper eller kommunikation på hemsidor. I olika medier 

•  
• Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Här bedöms hur sökanden arbetar 

och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland 
annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya 
målgrupper eftersträvas. 



•  
• Ekonomi och andra resurser: Här bedöms i vilken utsträckning de samlade 

resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som 
sökanden har med verksamheten. 

Kravnivåer  
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att 
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl 
kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet. 

Formella kriterier för årsbidrag  
• Ansökan görs via ansökningsblankett som finns på hemsidan. 
• Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi 
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen 

omedelbart meddelas 
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas 
• Lagar och förordningar ska följas 
• I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stödjer 

verksamheten  

Ansökan  
Ansökan lämnas till Kulturförvaltningen, Kulturkontoret, 501 80 Borås. Ansökan ska 
vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser. Till 
ansökan bifogas Revisionsberättelse, Årsberättelse samt Ekonomisk 
sammanställning från föregående år. 

Beslut  
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag 
ut. 

Projekt och arrangemangsbidrag 
Ansökan om kulturens projekt- och arrangemangsbidrag ska komma in till 
Kulturkontoret senast sex veckor innan planerat arrangemang/projekt startar. 

Självservice  

Ansökan till projekt och arrangemangsbidrag  

Blankett  

Arrangemangs-/projektbidrag till kulturaktiviteter ges huvudsakligen till aktiviteter som 
genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda 
personer (behöver stämmas av med stadsjuristen) ekonomiska möjligheter att 



genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, 
teaterföreställningar, föreläsningar med mera.  

Ett krav för programmet/arrangemanget är att det är öppet för allmänheten, att det 
bedöms vara relevant för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling samt att 
det marknadsförs offentligt.  

Bidrag kan även ges till produktioner av konstnärliga och kulturella verk, typ böcker, 
musik med mera, om dessa bedöms vara av särskild betydelse för Borås Stads 
kulturliv eller samhällsutveckling. NYTT FÖRTYDLIGANDE 

Ett arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas i form av så kallat förlustgaranti, det vill 
säga att beslutat bidrag utbetalas endast om en förlust uppstått. Detta beslutar i så 
fall Kulturnämnden om och är inte något som går att ansöka. Arrangemangs-
/projektbidrag beviljas inte om föreningen har fått årsbidrag. 

 

Arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas om verksam heten 
uppfyller någon/några av kriterierna nedan:  

• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling 
• utgår från fokus på barn och unga 
• eftersträvar att nå nya målgrupper 
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse 
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, 

förståelse och tolerans 
• främjar breda samarbeten inom kulturen 
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte 
• är öppet för allmänheten 

Bedömningsgrunder  
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om 
ekonomiskt stöd. Det som värderas är: 

• kvalitet 
• målgruppsarbete 
• publik räckvidd 
• delaktighet 
• tillgänglighet 
• jämställdhet 
• mångfald 
• ekonomi och andra resurser 

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom 
respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad respektive 
bedömningsgrund omfattar. 

Kvalitet  



Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka kompetenser, 
erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det 
långsiktiga värdet bedöms. 

Målgruppsarbete och publik räckvidd  
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden 
planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller 
nischad och smal publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och 
plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan 
bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning. 

Delaktighet  
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle 
involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller 
kommunikation på hemsidor. i olika medier. 

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv  
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och 
flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar 
mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas. 

Ekonomi och andra resurser  
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att 
svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.  

Kravnivåer  
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att 
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl 
kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet. 

Formella kriterier för alla projekt  
• Ansökan görs via ansökningsblankett på hemsidan. 
• Arrangemanget/projektet ska marknadsföras offentligt. I informationsmaterialet 

ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stödjer arrangemanget/projektet. 
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen 

omedelbart meddelas. 
• Lagar och förordningar ska följas. 

Ansökan  
Ansökan ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor innan planerat 
arrangemang/projekt startar. 

Redovisning  
En redovisning av arrangemanget/projektet ska komma in till Kulturkontoret senast 
sex veckor efter att det är avslutat. 
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Yttrande över motionen ”Inför avgiftsfri  
kulturskola” 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0514. 

 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås tillstyrka motionen ”Inför avgiftsfri kulturskola” för elevens 
första år i Kulturskolans verksamhet under förutsättning att Borås Kulturskola blir 
kompenserad med ca 300 tkr för inkomstbortfall gällande terminsavgifter samt att 
inte införa depositionsavgift för instrumenthyra.   
 

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
Kulturnämnden delar motionens uppfattning att alla barn och ungdomars möjlighet 
för deltagande i Kulturskolans verksamhet inte ska vara beroende på familjens socio-
ekonomiska status. Möjligheten till att få delta i Kulturskolans utbud bör inte påver-
kas av familjens ekonomi. Motionens andemening är att deltagandet i skapande kultur 
i alla former har en positiv verkan på individens personliga utveckling. Denna syn-
punkt stämmer helt in i Borås Kulturskolas övergripande målsättning, att Kultursko-
lan ska med kulturen som medel stärka elevernas förmåga att utvecklas och formas 
som individer.  
 
Kulturnämnden anser dock att det är en stor fara om endast det första året på Kultur-
skolan är avgiftsfritt och en stark hämmande effekt för elevernas fortsättning på Kul-
turskolan om övriga år ska vara belagda med avgift. Kulturskolans målsättning är att 
eleverna ska fortsätta i verksamheten, skillnaden i avgiftsfritt eller avgift kan då av 
familjens socioekonomiska status vara avgörande för om eleven fortsätter eller inte. 
 
Det optimala vore att Kulturskolan är helt avgiftsfri. Detta förslag, om det genom-
förs, kan ses som ett första steg mot en helt avgiftsfri kulturskola. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Kulturnämnden delar motionens uppfattning att alla barn och ungdomars möjlighet 
för deltagande i Kulturskolans verksamhet inte ska vara beroende på familjens socio-
ekonomiska status. Möjligheten till att få delta i Kulturskolans utbud bör inte påver-
kas av familjens ekonomi. Motionens andemening är att deltagandet i skapande kultur 
i alla former har en positiv verkan på individens personliga utveckling. Denna syn-
punkt stämmer helt in i Borås Kulturskolas övergripande målsättning, att Kultursko-
lan ska med kulturen som medel stärka elevernas förmåga att utvecklas och formas 
som individer.  
 
Kulturnämnden anser dock att det är en stor fara om endast det första året på Kultur-
skolan är avgiftsfritt och en stark hämmande effekt för elevernas fortsättning på Kul-
turskolan om övriga år ska vara belagda med avgift. Kulturskolans målsättning är att 
eleverna ska fortsätta i verksamheten, skillnaden i avgiftsfritt eller avgift kan då av 
familjens socioekonomiska status vara avgörande för om eleven fortsätter eller inte. 
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Det optimala vore att Kulturskolan är helt avgiftsfri. Detta förslag, om det genom-
förs, kan ses som ett första steg mot en helt avgiftsfri kulturskola. 
 
Kulturnämnden fick i Budget 2016 ett uppdrag av Kommunfullmäktige: 

• att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka avgiften. Hur stor sänk-
ningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade stats-
bidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan ska vara helt avgiftsfri.  
 

När kriterierna för ansökan av statsbidraget från Statens kulturråd senare blev kända, 
framgick att en ansökan som gällde en sänkning av terminsavgifterna endast kunde 
göras av kommuner som hade en högre terminsavgift en den genomsnittliga i landet, 
650 kronor. Detta redovisades i Kulturnämndens årsredovisning för 2016.  
 
Borås Kulturskolas terminsavgift är 300 kronor/ kurs. Terminsavgiften för instru-
menthyra/ materialkostnader är 200 kronor, låga avgifter jämfört med landet i övrigt.  
 
Vid en studie av de kommuner i landet som har avgiftsfritt terminsdeltagande fram-
kommer att de har en avgift kvar för instrumenthyra och övriga materialkostnader.  
I vissa fall betydligt högre avgift än vad Borås Kulturskola har. Depositionsavgifter 
förekommer inte. En depositionsavgift kan innebära svåra överväganden och beslut 
gällande ansvarsfrågan, säkerhet, försäkrings- och reparationskostnader vid instru-
mentens återlämnande.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms få ekonomiska konsekvenser för Borås. 
Om Borås Kulturskola i vissa delar av verksamheten blir avgiftsfri behöver  
Kulturskolan kompenseras med motsvarande inkomstbortfall.  
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms ge positiva sociala konsekvenser för Borås Stads barn och  
ungdomar.  
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 

 





 

Motion ” Inför avgiftsfri kulturskola” 

 

Möjligheten till att ett barn ska få pröva på att t.ex spela ett instrument, sjunga i kör eller dansa ska 

inte påverkas av familjens socioekonomiska status. Idag är kostnaden 300 kr/termin för en kurs i 

Kulturskolan. Det finns även möjlighet till att hyra ett instrument under en begränsad tid till en 

kostnad av 200 kr/termin. Det innebär att för en familj med ett barn blir kostnaden 1000 kr/år. Detta 

är en kostnad som för en del familjer innebär att barnet inte har möjlighet att få delta i 

Kulturskolans utbud.  

 

Kultur i alla dess former är något som både resulterar i gemenskap och personlig utveckling. Musik 

har en positiv inverkan på hälsa då produktion av stresshormoner minskar. Ett barn som i tidig ålder 

lär sig uppskatta kultur resulterar i att individen med större sannolikhet även lär sig uppskatta kultur 

i vuxen ålder. 

  

Ett antal kommuner har idag en helt eller delvis avgiftsfri Kulturskola. För att nämna två kommuner 

så har både Marks kommun och Svenljunga kommun infört detta. Möjligheten till att få delta i 

Kulturskolans utbud bör inte påverkas av familjens ekonomi. Därför borde Borås Stad till en början 

införa ett avgiftsfritt ”pröva på” år för att alla barn och ungdomar, för att på sikt utreda möjligheten 

till göra Kulturskolan helt avgiftsfri. För att täcka eventuella slitage och underhåll av instrument kan 

en depositionsavgift tas ut, vilken betalas tillbaka när eleven slutar på Kulturskolan och 

instrumentet återlämnas.  

 

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

 att Kulturskolans kursavgift blir avgiftsfri första året 

 att en depositionsavgift införs för hyra av instrument 

 att Kulturförvaltningen utreder möjligheten till att Kulturskolan på sikt blir helt avgiftsfri 

 

 

För Kristdemokraterna 

Falco Güldenpfennig 

Hans Gustavsson 

Ingela Hallgren 

Karl-Gustav Drotz 

Else-Marie Lindgren 
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Handläggare, telefon 
Åsa Hedberg Karlsson 033-35 76 27 

Datum 
2017-09-01 

Diarienummer 
2017/KN0122  100 

 

 
 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

Yttrande över motionen Mänskliga rättigheter är en 
kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-stad 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427.  
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås tillstyrka motionen om att Borås Stad inleder ett arbete  
utifrån den plattform som Sveriges Kommuner och Landsting antagit för att bli en 
MR-kommun. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Genom att utgå från och inspireras av den plattform som SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting, tagit fram för att stärka det lokala och regionala arbetet med mänskliga 
rättigheter kan Borås Stad få stöd för att arbeta systematiskt med frågan och blir en 
MR-kommun. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 

 





 
 
 
MOTION 
 
 
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet 
 - gör Borås till en MR-stad 
 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla 
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och 
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters 
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet 
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet. 
 
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de 
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och 
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt 
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa, 
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna. 
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de 
mänskliga rättigheterna. 
 
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en 
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.  
 
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som 
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till 
säkerställandet av mänskliga rättigheter. 
 
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MR-
städer. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter 
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter 
och med det bli en MR-kommun. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet  
 
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit 
för att bli en MR-kommun 
 
 
Borås 2017-03-16 
Ida Legnemark (V) 
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Handläggare, telefon 
Åsa Hedberg Karlsson, 033-35 76 27 

Datum 
2017-09-01 

Diarienummer 
2017/KN0123  700 

 

 
 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

Yttrande över motionen FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216. 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås avstyrka motionen att Borås Stad ska ta fram en handbok 
kopplad till FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktions-
nedsättningar. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ligga till 
grund för Borås Stads arbete. Det gör så idag genom styrdokumentet Program för ett 
tillgängligt samhälle som fastställdes av Kommunfullmäktige december  2016.   
Programmet gäller till och med 2020.  Kulturnämnden ser inte att ett annat styr 
dokument, handbok, skulle förstärka arbetet för personer med funktionsnedsättnings 
rättigheter. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 

 





FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete. 

Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns 

alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja 

jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.  

 

Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, där-

ibland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har 

arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att  personer med funktionsned-

sättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre eko-

nomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktions-

nedsättning.  

 

I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att 

vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en lik-

nande handbok tas fram i vår kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet 

 

• Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-

ionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram 

 

Borås 2017-02-22 

Ida Legnemark (V) 
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2017-09-04      Dnr 2017/KN0015  100  
Maria Antonsson, 033-35 76 76 

    

   Kulturförvaltningen 

 

 

    

Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 
2017 
  

Kulturnämndens beslut  
Kulturnämnden föreslås godkänna redovisningen av inkomna synpunkter till 
Kulturförvaltningen under perioden januari-juni 2017. 
 

Kulturnämndens sammanfattning 
Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat, 14 inlämnade 
synpunkter första halvåret 2017 mot två motsvarande period 2016. 
 
Kulturförvaltningen har följt rutinen till större delen. Två av de som lämnat in 
synpunkter har inte fått återkoppling i tid, vilket är inom 10 arbetsdagar från det 
att synpunkten kommit handläggaren tillhanda. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson   
Ordförande    
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
   
 
 
 
Bilaga: Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017. 



 
 

 

 

Redovisning av inkomna 
synpunkter januari-juni 2017 

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 årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, 
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat, 14 inlämnade synpunkter första halvåret 
2017 mot två motsvarande period 2016. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni 
2017 

Verksamhetsområde  Antal  Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten  

Borås Stadsteater 0  

Biblioteken i Borås 2 Klagomål på öppettider samt hemsida 

Textilmuseet 4 Beröm för utställningar, samt utställningsförslag 

Borås Museum 0  

Borås Konstmuseum 4 Beröm för konststaden Borås. Förslag på att få fler 
besökare, samt klagomål på konst och belysning. 

Borås Kulturskola 0  

Kulturkontoret 4 Klagomål på information, nedläggning av Rockborgen 
samt affischering 

   

Totalt för förvaltningen 14  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått  
Beröm H1 

2017 
Fråga H1 

2017 
Förslag H1 

2017 
Klagomål 

H1 2017 
Utfall H1 

2017 

Bemötande   

Fysisk miljö 3  3 6 

Information   1 1 

Tjänster  2 2 3 7 
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Verksamhetsmått  
Beröm H1 

2017 
Fråga H1 

2017 
Förslag H1 

2017 
Klagomål 

H1 2017 
Utfall H1 

2017 

Totalt 3 2 2 7 14 

4 Ständiga förbättringar 
Till Textilmuseet har det inkommit två utställningsförslag. I ena fallet att visa gamla boråsbilder. 
Handläggarens svar är att i dagsläget finns det inget utrymmet att göra extrautstllning utöver det som 
redan görs. I det andra fallet hade föreslagen utställning redan blivit bokad och inte möjlig att ta emot. 

Borås Konstmuseum får beröm för kulturen i Borås Stad, samt att Textilmuseet får beröm för fina, 
intressanta och välgjorda utställningar. 

När det gäller klagomål på tjänster avser det bland annat nedläggning av Rockborgen. 
Synpunktslämnaren vill inte ha svar. Önskemål om lördagsöppet, och helst till klockan 19.00 på 
vardagar på Byttorps bibliotek, har synpunktslämnaren fått till svar att de minskade öppettiderna 
förklaras med det aktuella budgetläget. Angående klagomål på att bibliotekets hemsida återigen ändrats 
har synpunktslämnaren fått till svar att leverantören av webbplatsen kontinuerligt arbetar med 
förbättringar för att på ett enkelt sätt få tillgång till bibliotekets utbud av tjänster och medier. 

I samband med Billgrenutställningen på Borås Konstmuseum inkom förslag om att öka besökssiffrorna 
genom att bland annat dela ut fribiljetter, införa QR-kod eller ta med en vän gratis. Handläggaren 
lämnar svar om att i slutet av utställningsperioden genomfördes en del av de inkomna förslagen. 

Förslag om att skyndsamt ordna en lösning för de band som repeterar på Rockborgen, införa en fond 
eller att ge bidrag till ungdomar som vill arrangera musik i stan samt att sänka de dokumenterings- och 
redovisningskrav som finns. Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

En synpunktslämnare klagar över hur affischering görs på stadens "pelare". Det är dålig stil att sätta 
upp nya affischer över arrangemang som ännu inte ägt rum. 

Uppsatta strålkastare mot Alfred Nobels väggmålning på Sandwalls plats bländar och lyser rätt in i 
boendes vardagsrum. Handläggaren har tagit kontakt med Servicekontoret, Tekniska förvaltningen och 
fastighetsägaren för omedelbar åtgärd. 

En synpunktslämnare tycker att en målning på Norrby är dålig och ful. Handläggaren lämnar svar om 
att meningarna allt som oftast går isär gällande konstverk. Det är närmast omöjligt att ta fram konst 
som uppskattas av precis alla. 

En synpunktslämnare vill att konst ska var tillgänglig på nätet så allmänheten kan se var den är placerad. 
Synpunktslämnaren framför även att kommunen har en dålig telefonpolicy, vilket gäller chefer i 
allmänhet i Borås Stad. Synpunktslämnaren vill inte ha svar. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden  
Totalt antal ej avslutade 

ärenden  

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2017  

14 0 14 



Kulturnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017 5(5) 

6 Synpunktsrutinen 

 Status  Kommentar  

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Kulturförvaltningen har följt rutinen till större delen. Två 
av de som lämnat in synpunkter har inte fått svar i tid, 
vilket är inom 10 arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefodrade synpunkter till externa organ isationer, föreningar 
eller bolag.  

0 

 



08.30–8.50
REGISTRERING

09.00–09.15
Välkomna till Integrationsdagen
Dag Forsström, förvaltningschef
Camilla Jansson, konferencier
Stina Ogbonnaya, integrationshandläggare

09.15–09.45
Musikframträdande 
Fjärdingskolans musikklasser

09.45–10.20
FIKA 

10.20–10.40 
Vi möts i sånger från vida världen
Malin Hagman, Fadderverksamheten Borås Stad 
och Charlotte Brorsson, körprojektet Vida  
världen, Borås Stad och Folkuniversitetet Borås

10.40–11.00
Vägen hit
– Inkluderande kulturaktiviteter för alla!
Kulturförvaltningen, Borås Stad

11.00–12.00
Kulturens magi förebygger orättvisor!
Hans Caldaras, artist, författare och föreläsare. 
 

Konferensen är kostnadsfri, mat och dryck ingår. 
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor kontakta Stina Ogbonnaya
integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen 
stina.ogbonnaya@boras.se

 kultur är vägen till ett inkluderande samhälle

12.00–13.00
LUNCH

13.00–13.50
Du ser inte världen som den är, du ser  
den som du är. 
– En interaktiv föreläsning om inter   - 
kulturell kompetens 
Patrick Gruczkun, Samarbetsbolaget 

13.50–14.00
RAST

14.00–14.30
Från integration till social mobilitet 
Rasoul Nejadmehr, Forskningsrådet för  
interkulturell dialog 

14.30–15.00
FIKA

15.00–15.55
Välkommen till det främmande landet
Mustafa Can, författare och journalist

15.55–16.00
Slut på dagen 
Dag Forsström, förvaltningschef

Välkommen till

integrationsdagen
på Stadsteatern i kulturhuset 7 november

Klicka och 
anmäl dig 

här!
Senast 

28/9

mailto:bukurie.haxhimehmedi%40boras.se?subject=Integrationsdag
http://www.boras.se/omsorgochstod/invandringintegrationochflyktingmottagande/anmalantillintegrationsdagen7november.4.64d253ea15e47bdfc907cb89.html


 

 

 
Postadress 
Borås Stad, 501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset, Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
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Inbjudan till ett framtida samarbete (höja 
valdeltagandet för val 2018) 

 

Den 17 augusti 2017  beslutade Kommunfullmäktige i Borås stad att ge 

Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går 

och röstar.  

Den 5 september 2017 beslutade Valnämnden att nämnden inbjuder 

Arbetslivsnämnden, Fritids-och Folkohälsonämnden, Gymnasie-och 

Vuxenutbildningsnämnden samt Kulturnämnden till ett gemensamt möte för 

att utarbeta strategier som ska leda till ett ökat valdeltagande.  

Utifrån det som benämnts ovan, bjuder Valnämnden in Arbetslivsnämnden, 

Fritids-och Folkonhälsonämnden, Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden 

och Kulturnämnden till ett gemensamt möte måndagen den 2 oktober kl 18.00 i 

Kommunfullmäktiges stora sessionssal. 

       

 

 

 

 

 

Saier Yousef 

Valledare 

033-35 70 69 

saier.yousef@boras.se 
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