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2017-12-04

Kulturnämnden

Den rödgröna gruppen har gruppmöte den 17 december kl. 17.00, i bostaden
hos Sara Andersson
Alliansen har gruppmöte den 18 december kl. 13.00 i Duvemåla, Kulturhuset
Utdelning av gratifikationer kommer att äga rum på Kulturhuset, Röda Rummet
kl.19.00. För planeringens skull är vi tacksamma om ledamot eller ersättare i
Kulturnämnden som inte har möjlighet att vara med meddelar detta per telefon
35 76 76 eller e-postadress maria.antonsson@boras.se senast onsdag 13 december.
PLATS
Kulturhuset, Vävarsalen

DATUM
2017-12-18

ÄRENDEN

TID
15.00
BIL

1. Sammanträdet öppnas.
2. Val av justeringsledamöter.
3. Godkännande av föredragningslista.
4. Allmänhetens frågestund.
5. Workshop om Kulturnämndens riskanalys 2018.
6. Information om ombyggnad av scenteknik på Borås Stadsteater.
7. Information om nya lokaler för Borås Kulturskola i Simonsland.
8. Information om långsiktiga uppdrag till Borås Stad för Borås
Stadsteater, Borås Konstmuseum och Textilmuseet 2018-2020.

X

9. Övriga informationsärenden.
10. Delegationsbeslut.

X

11. Inkomna och avgivna skrivelser.

X

* Skickas senare alt. läggs på bordet vid sammanträdet
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12. Förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset.

X

13. Budgetuppföljning till och med november 2017.

X

14. Reviderad Nämndbudget 2018.

X

15. Förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2018.

X

16. Donation till Borås Stad för inköp av konstverk.

X

17. Förslag till riktlinjer för konstnärlig gestaltning.

X

18. Plan för Kulturnämndens arbete 2018.

X

----------------------------------------------------19. Övriga frågor.
Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Om du är förhindrad att delta i Kulturnämndens sammanträde meddela
Maria Antonsson på telefon 35 76 76 eller maria.antonsson@boras.se

* Skickas senare alt. läggs på bordet vid sammanträdet
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Långsiktigt uppdrag till
Borås stad för Borås
konstmuseum
2018-2020
Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 26 oktober 2017, dnr. KUN
2017-00778.

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Webbplats:

E-post:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Södra hamngatan 37-41
411 06 Göteborg

010-441 00 00

www.vgregion.se/kultur

kultur@vgregion.se
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Förutsättningar

I Västra Götalandsregionens framtidsvision Det goda livet slås fast att Västra
Götaland ska vara en ledande kulturregion. Det kräver ett genomtänkt
förhållningssätt till hur kulturen ska utvecklas såväl kvalitativt som kvantitativt och
hur den kan bidra till utbyggnaden av ett hållbart samhälle. Två strategier, en för
kultur och en för regional tillväxt och utveckling, ligger till grund för detta arbete.
Kulturstrategin En mötesplats i världen ser kulturen i fem perspektiv. Av dessa fem
väger värdena av ett öppet demokratiskt samhälle och konstnärlig kvalitet tyngst. Ett
öppet demokratiskt samhälle betonar kulturpolitikens uppgift att kulturen ska
komma alla till del genom ett brett, jämlikt och aktivt deltagande. Konstnärlig kvalitet
understryker att kulturen också ska utvecklas utifrån sina egna konstnärliga
utmaningar och visioner. Dessa värden överensstämmer med de nationella
kulturpolitiska målen som Västra Götalandsregionen har ett ansvar för genom
kultursamverkansmodellen som styr de statliga medlen till regionerna.
Kulturstrategin lyfter fram fem strategiska områden för investeringar i framtidens
kulturliv. Verksamheter som får kulturnämndens stöd ska kunna visa på att de
utvecklar sin roll inom områdena; vidgat deltagande, utveckla kapaciteter, gynna
nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen enligt särskilda riktlinjer.
I Västra Götaland 2020 – en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020 ingår kulturen i en övergripande plan för hållbar utveckling. Kulturen lyfts
särskilt fram inom kapitlet En region som syns och engagerar. Där beskrivs den som
en motor i en bred samhällsutveckling med stor betydelse för social hållbarhet och
regional attraktionskraft. Kulturen ska bidra till att stärka demokratin och utveckla
det sociala kapitalet. Kulturen har också en viktig roll att spela för att Västra
Götaland ska utvecklas som En ledande kunskapsregion och som En region för alla.
Dessutom ska samtliga verksamheter ta miljöhänsyn med utgångspunkt i de
prioriterade miljöområdena i Västra Götalandsregionens Miljöplan 2017-2020.
På samma sätt som det sedan länge finns en särskild lag som styr biblioteken finns
det sedan 1 juli 2017 en museilag som syftar till att stärka det allmänna
museiväsendets oberoende och status som kunskapsinstitutioner. En central
bestämmelse i lagen gäller museerna självständiga ställning i förhållande till den
politiska beslutsnivån. Denna innebär att verksamhetens perspektiv och innehåll
självständigt ska hanteras av professionen.
Västra Götalandsregionen utvecklar kulturen bland annat genom särskilda uppdrag.
De verksamheter som får treåriga uppdrag, så kallade uppdragsbaserade
verksamhetsstöd eller långsiktiga uppdrag, är en del av Västra Götalands
infrastruktur för kultur. Det innebär ett särskilt ansvar för att agera långsiktigt i
enlighet med Västra Götalandsregionens strategier för kultur och hållbar tillväxt och
utveckling. För att få fullt genomslag ska uppdragen aktivt samspela med
verksamheternas egna strategiska utvecklingsplaner så att dessa stärker och stödjer
varandra.
Regionfullmäktige sätter för varje budgetår upp särskilda mål och fokusområden, och
Kulturrådet kan varje år förändra förutsättningarna för och kraven på
återrapportering av statliga medel. Dessa förhållanden liksom andra
omvärldshändelser tas upp i den dialog som koncernavdelning kultur för med
uppdragstagarna årligen. Förutsättningarna för dialogen finns beskrivna i den sista
delen av uppdraget.
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1. Verksamhet
1.1 Ändamål
Borås konstmuseum ska, utöver att bedriva utställningsverksamhet, ”i samråd med
berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga
platser och byggnader”, ”besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga
platser och byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel” samt
”delta i projektering och utformning av det offentliga rummet”. (Ur Reglemente för
Borås stads kulturnämnd.)

1.2 Verksamhetsbeskrivning
Borås konstmuseum är ett nationellt framträdande konstmuseum för modern och
samtida konst. Borås konstmuseum ligger i kulturhuset som är den centrala
mötesplatsen för teater, bibliotek och konst. I museets konstsamling är
sjuhäradsområdet särskilt rikt företrätt, jämte annan konst av hög nationell kvalitet.
Samlingen omfattar verk från tidigt 1900-tal till samtida konst. Rörlig bild och
skulptur utgör museets profilområde jämte ett permanent fokus på konst med
anknytning till sjuhäradsområdet. Borås konstmuseum ansvarar för inköp till
kommunens konstsamling och till det offentliga rummet inom Borås kommun.
I Borås konstmuseums utställningar presenteras den moderna och samtida konsten
ur ett brett perspektiv, där konstens vitt skilda uttryck ges plats. I anslutning till
utställningsverksamheten arrangerar konstmuseet visningar, konstnärssamtal,
seminarier och lektioner för barn och unga. Utöver den mer tematiska
programverksamheten kan besökare på konstmuseet också ta del av olika inslag av
fristående arrangemang som utvecklas i samarbeten med externa aktörer – musik,
dans, målarverkstäder etcetera.
Borås konstmuseum har ett större arkiv av videokonst och rörlig bild från 90-talet
och framåt och har i många år haft ett särskilt regionalt uppdrag att samla, vårda och
visa rörlig bild. Museet har en särskild intendent för rörlig bild och ett brett nationellt
nätverk. Intendenten arbetar även med att visa konstfilm runt om i regionen på
kommunala biografer och i tillfälliga utställningsytor.
Utanför de egna utställningsytorna arrangerar konstmuseet vartannat år Borås
internationella skulpturbiennal i samarbete med Borås stad. Vid den senaste
biennalen inleddes ett samarbete med Ulricehamns kommun i form av ett temporärt
skulpturutbyte.
Som en del i arbetet med att nå nya målgrupper och introducera konst för yngre
driver Borås konstmuseum en pedagogisk verksamhet kopplad till
utställningsverksamheten såväl som museets samling och den offentliga konsten. Det
pedagogiska programmet är gratis att delta i för samtliga skolor inom Borås stad och
innehållet har en tydlig koppling till skolans läroplan med fokus på estetiska
lärprocesser. Det konstpedagogiska arbetet utgår ifrån ett normkritiskt
förhållningssätt och ser till alla deltagares möjligheter att på egna villkor närma sig
konsten och arbeta med eget skapande.
Under skollov och vissa helger arrangeras visningar och skapande aktiviteter i
verkstaden för barn och unga och Konstmuseet deltar årligen i ett flertal
arrangemang i samverkan med andra aktörer i kulturhuset.
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Konstmuseet bedriver i samarbete med Konstnärsnämnden/Iaspis ett
produktionsresidens på temat rörlig bild. Den gästande konstnären får under tre
månader arbeta med en rörlig bildproduktion och blir genom en anlitad
konstnärsvärd introducerad till det regionala konstlivet.
Borås konstmuseum etablerar under 2017 ett projektrum ägnat fotografen Lars
Tunbjörk. Där presenteras ett pågående digitaliserings- och arkivarbete av Tunbjörks
produktion. Satsningen görs i samarbete med Högskolan i Borås, Akademin Valand
vid Göteborgs universitet, Lars Tunbjörk-stiftelsen samt Västra Götalandsregionen.
Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening är en aktiv samarbetspart till museet.
Konstföreningen anordnar föredrag samt en regelbundet återkommande jurybedömd
konstsalong.
Borås konstmuseum har fri entré under 25 år.

1.3 Organisation
Borås konstmuseum ingår i Borås stads kulturförvaltning. Museet har sju tjänster
fördelat på verksamhetschef, intendent rörlig bild, intendent för samling och
pedagogik, två tekniker, en museiassistent samt en koordinator.

1.4 Ekonomi och statistik
Prognos intäkter 2017

VGR kulturnämnd
VGR samverkansmodellen
Övriga statliga bidrag
Kommunala bidrag
Verksamhetsintäkter
Summa
Självfinansieringsgrad

Belopp,
tkr
1515
0
90
8 326
320
10 251
3%

3%

15%

VGR kulturnämnd

1%
Övriga statliga bidrag
Kommunala bidrag
Verksamhetsintäkter

81%

Prognos kostnader 2017

Personal
Verksamhet
Lokaler
Övriga kostnader
Summa

Belopp,
tkr
4 079
1 945
3 241
108
9 373

1%
Personal
35%
44%

Verksamheter
Lokaler
Övriga kostnader

21%
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Statistik
Borås konstmuseum

totalt

utställningar
besökare

15 100

2015
varav
barn
3 000

% barn
20 %

totalt
14
18
820

2016
varav
barn

% barn
1

4 390

23 %

Källa: Kulturdatabasen. Barn avser 0 till 18 år.

1.5 Vision
”Borås konstmuseum har en uttalad ambition att vidga konstpubliken och det aktiva
deltagandet genom att vara en social, etnisk och kulturell mötesplats.” (Borås 2025
vision och strategi.)

1.6 Utvecklingsstrategi
Borås konstmuseum ska vidga konstpubliken och det aktiva deltagandet och arbeta
för att nå nya målgrupper bortom den initierade publiken genom satsningar på olika
arrangemang i det offentliga rummet: Borås internationella skulpturbiennal och den
relativt nytillkomna street art-festivalen No Limit. Biennalen och festivalen är
återkommande inslag och tar upp en betydande plats i staden. Effekterna av dessa
projekt är att konst har blivit ett allmänt samtalsämne. Därmed läggs grunden för ett
djupare engagemang och intresse hos fler än dem som idag aktivt söker sig till
konstmuseet.
Under 2017 års No Limit vidareutvecklas samarbetet med festivalen genom visningar
och workshop riktade till skolor inom Borås stad där elever får möta konsten och ta
del av den konstnärliga processen ute i det offentliga rummet. Vidare arrangeras
föreläsningar som fördjupar och diskuterar begreppet street art.
Skulpturbiennalen har sedan starten varit koncentrerad till stadskärnan. Vid den
senaste biennalen placerades många verk utanför stadskärnan på Norrby, ett område
med invandrartät befolkningsstruktur. Ambitionen framöver är att sprida biennalen
ytterligare.
Med målsättningen att föra ut rörlig bild till nya målgrupper kommer museet under
de närmaste åren att arrangera en serie temporära filmvisningar under namnet Moving
Out. Dessa visningar kommer att arrangeras på offentliga platser i Borås och övriga
Västra Götaland. Inom ramen för rörlig bild vidareutvecklas det årliga internationella
produktionsresidenset i samarbete med Konstnärsnämnden/Iaspis.
Konstpedagogik och förmedling är viktigt i arbetet att nå nya målgrupper och
introducera konst för yngre. Inom förmedlingsarbetet ingår att utveckla de
regelbundna guidningarna av museets utställningar och av konst i det offentliga
rummet.
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Arbetet med att presentera fotografen Lars Tunbjörks verk kommer att fördjupas
och utvecklas bland annat i samverkan med Högskolan i Borås.

1.7 Kvalitetsutveckling
Borås konstmuseum strävar alltid efter högsta kvalitet i all kommunikation – från webbsida
och folder till appar, konstnärsporträtt i rörlig bild och visningsverksamhet.
Genom ett omfattande pedagogiskt program strävar museet efter att med guidade
visningar nå särskilda grupper såsom pensionärer och funktionsnedsatta, att
arrangera barnvagnsvisningar och liknande. I konstmuseets verkstad ges det därtill
möjlighet att prova olika tekniker som relaterar till utställningarna.
För att vidareutveckla publikarbetet har Borås konstmuseum under flera år arbetat
med att genomföra fördjupade besöksundersökningar i syfte att ta reda på
förutsättningarna för publiken och vilka förbättringar som skulle kunna genomföras.
Undersökningarna utvärderas och genomarbetas regelbundet för att utveckla
verksamhetens olika delar i dialog med besökarna.

1.8 Regional roll
En ledande kunskapsregion
Borås konstmuseum profilerar sig regionalt och nationellt inom rörlig bild. Museet
deltar i områdets nationella nätverk och följer utvecklingen, men driver också på den
genom exempelvis symposier. För institutioner och forskare ska det vara naturligt att
vända sig till Borås konstmuseum för att kunna ta del av ett rikt arkiv och för
vägledning. Konstmuseet ska fortsätta att samarbeta med Göteborg Film Festival
och Kulturkalaset för att sprida konstfilm.
Museet bidrar tillsammans med andra konstmuseer och konsthallar med regionala
uppdrag till att stärka nyproduktion av samtidskonst i Västra Götaland genom att
betala medverkans- och utställningsersättning till de konstnärer som anlitas i olika
utställningar. På så vis ökar regionen sin attraktionskraft för konstnärer och som
arena för platsspecifik, nyproducerad samtidskonst.
En region för alla
Borås konstmuseum arbetar för att sprida rörlig bild i regionen genom samarbete
med kommunala biografer och genom att arrangera temporära utställningar i egen
regi samt tillfälliga regionala samarbeten som exempelvis GIBCA Extended.
En region som syns och engagerar
Borås konstmuseum har fortsatt att utveckla skulpturbiennalen med ambition att
omfatta flera platser i regionen. År 2016 inleddes ett samarbete med Ulricehamns
kommun där man bytte skulpturer i samband med biennalen. Skulpturerna
placerades i nya miljöer och belyste inte minst platsens betydelse för hur konstverket
uppfattas, nu planeras en fortsättning med andra kommuner.
Konstmuseet kommer från och med hösten 2017 för en period att avsätta en yta
tillägnad den världsberömde fotografen Lars Tunbjörk. Här ska allmänheten och
forskare kunna fördjupa sig i hans konstnärskap samt arbetet med digitaliseringen av
hans produktion. Projektrummet kommer även att fungera som yta för att redovisa
en förstudie av ett framtida Lars Tunbjörk Center.
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1.9 Kontaktuppgifter
Borås konstmuseum
Styrelse
Verksamhetschef
Telefon
E-post

Postadress

Kulturnämndens ordförande
Eva Eriksdotter, museichef
0708-88 76 81
eva.eriksdotter@boras.se
Borås konstmuseum
501 80 Borås

Västra Götalandsregionen
Kulturnämnd

Ordförande

Koncernavdelning
kultur

Kulturchef

Kontaktperson
Ylva Gustafsson, regionutvecklare

Telefon
E-post
Myndighetsbrevlåda

0709-74 71 22
ylva.l.gustafsson@vgregion.se
kultur@vgregion.se

Verksamheten ansvarar för att meddela koncernavdelning kultur eventuella
förändringar av kontaktuppgifter genom kultur@vgregion.se.
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Koncernavdelning kultur meddelar på samma sätt eventuell förändring av ansvarig
regionutvecklare.
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2. Uppdrag 2018-2020
Mål 1

Borås konstmuseum visar och bidrar till nyproduktion av angelägen samtidskonst av
hög kvalitet i museets lokaler och i det offentliga rummet.
Indikatorer
o Antal utställningar
o Antal nyproducerade verk
o Redovisa resultat som speglar verksamhetens kvalitet genom att:
o
o
o
o

redovisa konstnärers utställningsbakgrund och samarbeten med internationella
aktörer
visa på konstnärers karriärutveckling efter utställning på Borås konstmuseum
visa på uppmärksamhet i media

Redovisa insatser för att gynna nyproduktion av samtidskonst
Redovisa residens och insatser inom rörlig bild
Redovisa utvecklingen av Lars Tunbjörk Center
Redovisa tillämpning och resultat av MU-ersättning (per utställning)

Mål 2

Borås konstmuseum når och angår en bred publik som stimuleras till lärande och
eget skapande.
Indikatorer

o

Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för vidgat
deltagande; Rätten att delta i kulturlivet:
a) Motverka diskriminering (maktperspektiv)
b) Jämställdhetsintegrering (intersektionellt perspektiv)
c) Jämlikhet (interkulturellt perspektiv)
d) Arbetet med nationella minoriteter (historiskt perspektiv)
e) Arbetet med barn och unga (skapandeperspektiv)
f) Arbetet med civilsamhället (demokratiperspektiv)

o
o
o
o
o

Redovisa pedagogiska insatser som bidragit till att stimulera lärande och eget skapande
Redovisa aktiviteter utanför huset
Redovisa insatser för att regionalisera skulpturbiennalen
Redovisa resultat av publikundersökningar
Redovisa insatser för att nyttja tekniken i konstnärlig presentation, pedagogisk verksamhet
och kommunikation

Mål 3

Borås konstmuseum utvecklar samtidskonsten i Västra Götaland, särskilt området
videokonst och rörlig bild, i samverkan med andra aktörer.
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Indikatorer
o Redovisa enligt tabell vad som uppnåtts i samverkan med angivna aktörer
Redovisa även aktörer som tillkommit under uppdragsperioden

Samhällssektor

Aktörer

Samverkansform
•
•

samråd/dialog
partnerskap

Branschnätverk

KIS Konstinstitutioner i
Sverige, KLISTER, m.fl.

Civilsamhället

Wärenstamska Stiftelsen

samråd/dialog
partnerskap

Folkhögskolor

FOKIS, Mullsjö
folkhögskola

samråd/dialog
partnerskap

Fria kulturlivet

Gallerister i Sverige
Konstnärer

samråd/dialog
partnerskap

Förvaltningar,
myndigheter

IASPIS

Högskolor,
eftergymnasiala
utbildningar

Högskolan i Borås
Valand Konsthögskola

Internationella
aktörer

Gallerister i Sverige
Konstnärer

samråd/dialog
partnerskap

Kommuner,
kommunalförbund

Boråsregionen
Ulricehamns kommun m.fl.

samråd/dialog
partnerskap

Kulturinstitutioner

Västerås konstmuseum

partnerskap

samråd/dialog

partnerskap

samråd/dialog
partnerskap
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Näringsliv

Sparbanksstiftelsen
Enskilda näringsidkare

samråd/dialog
partnerskap

Studieförbund

ABF

partnerskap

Övriga

RFSL Borås

partnerskap

12 (16)

3. Genomförandeplan, uppföljning och rapportering
Instruktioner för rapportering kommer att sändas till respektive verksamhet i god tid
innan deadline.

År 2018
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
•

Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.

För samtliga uppdragstagare:
•

•
•
Senast 1 mars

För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•
•
•

Under året

Slutrapport av uppdrag från kulturnämnden 2015-2017.
Genomförandeplan för uppdrag från kulturnämnden
2018-2020.
Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2017
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för verksamheter i
kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för uppföljning
från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

Dialog med ansvarig regionutvecklare
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År 2019
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
•

Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.

För samtliga uppdragstagare:
•
•

Senast 1 mars

För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•
•
•

Under året

Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2018
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).
Redovisning av avvikelser från genomförandeplan 2018
samt uppdatering av nulägesanalys och nya aktiviteter
2019.

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för
verksamheter i kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för
uppföljning från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

Dialog med ansvarig regionutvecklare
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År 2020
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
•

Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.

För samtliga uppdragstagare:
•
•
•

Delrapport av uppdraget för perioden 2018-2019 och
prognos för måluppfyllelse för hela uppdragsperioden.
Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2019
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).
Redovisning av avvikelser från genomförandeplan 2019
samt uppdatering av nulägesanalys och nya aktiviteter 2020.

Senast 1 mars
För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•
•
•

Under året

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för verksamheter
i kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för
uppföljning från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

Dialog med ansvarig regionutvecklare och diskussioner
om nytt uppdrag.

År 2021
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
•

Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.

För samtliga uppdragstagare:

Senast 1 mars

•
•

Slutrapport av uppdrag 2018-2020.
Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2020
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).

För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
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•
•

Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för verksamheter
i kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för
uppföljning från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

3.1 Kommunikation
Verksamheter med uppdrag eller stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin
kommunikation väl synligt markera stödet genom texten ” Med stöd från” samt
Västra Götalandsregionens logotyp.
Mer information och verktyg finns på koncernavdelning kulturs hemsida:
http://www.vgregion.se/kultur/visa-vgr

3.2 Redovisning
Redovisning av indikatorerna sker antingen genom att rapportera statistik och vid
behov kort kommentera utfall eller under begreppet Redovisa. Det kan innebära
såväl kvantitativ som kvalitativ redovisning genom en redogörelse för genomförda
aktiviteter eller en redogörelse för uppnådda resultat och om möjligt effekter. Var
noga med att särskilja begreppen aktiviteter, resultat och effekter i er rapportering.
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4. Bilagor
Kulturstrategin – En mötesplats i världen
Ladda ner Kulturstrategin – En mötesplats i världen

Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i
Västra Götaland 2014-2020
Ladda ner Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020 (rup)

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande

Läs mer om kulturnämndens strategiområde Utveckla
kapaciteter
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Utveckla kapaciteter

Läs mer om kulturnämndens strategiområde Gynna
nyskapande
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Gynna nyskapande

Läs mer om kulturnämndens strategiområde Nyttja tekniken
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Nyttja tekniken

Läs mer om kulturnämndens strategiområde Öka
internationaliseringen
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen

Kulturnämndens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara miljöer
för utställningar och scenkonst”
Ladda ner kulturnämndens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara miljöer för
utställningar och scenkonst”

Miljönämndens miljöplan 2017-2020
Ladda ner Miljöplan för Västra Götalandsregionen 2017-2020

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i
beslutsprocessen
Ladda ner Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen
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Långsiktigt uppdrag till
Borås stad för Borås
stadsteater 2018-2020
Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 26 oktober 2017, dnr. KUN
2017-00779.

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Webbplats:

E-post:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Södra hamngatan 37-41
411 06 Göteborg

010-441 00 00

www.vgregion.se/kultur

kultur@vgregion.se
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Förutsättningar

I Västra Götalandsregionens framtidsvision Det goda livet slås fast att Västra
Götaland ska vara en ledande kulturregion. Det kräver ett genomtänkt
förhållningssätt till hur kulturen ska utvecklas såväl kvalitativt som kvantitativt och
hur den kan bidra till utbyggnaden av ett hållbart samhälle. Två strategier, en för
kultur och en för regional tillväxt och utveckling, ligger till grund för detta arbete.
Kulturstrategin En mötesplats i världen ser kulturen i fem perspektiv. Av dessa fem
väger värdena av ett öppet demokratiskt samhälle och konstnärlig kvalitet tyngst. Ett
öppet demokratiskt samhälle betonar kulturpolitikens uppgift att kulturen ska
komma alla till del genom ett brett, jämlikt och aktivt deltagande. Konstnärlig kvalitet
understryker att kulturen också ska utvecklas utifrån sina egna konstnärliga
utmaningar och visioner. Dessa värden överensstämmer med de nationella
kulturpolitiska målen som Västra Götalandsregionen har ett ansvar för genom
kultursamverkansmodellen som styr de statliga medlen till regionerna.
Kulturstrategin lyfter fram fem strategiska områden för investeringar i framtidens
kulturliv. Verksamheter som får kulturnämndens stöd ska kunna visa på att de
utvecklar sin roll inom områdena; vidgat deltagande, utveckla kapaciteter, gynna
nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen enligt särskilda riktlinjer.
I Västra Götaland 2020 – en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020 ingår kulturen i en övergripande plan för hållbar utveckling. Kulturen lyfts
särskilt fram inom kapitlet En region som syns och engagerar. Där beskrivs den som
en motor i en bred samhällsutveckling med stor betydelse för social hållbarhet och
regional attraktionskraft. Kulturen ska bidra till att stärka demokratin och utveckla
det sociala kapitalet. Kulturen har också en viktig roll att spela för att Västra
Götaland ska utvecklas som En ledande kunskapsregion och som En region för alla.
Dessutom ska samtliga verksamheter ta miljöhänsyn med utgångspunkt i de
prioriterade miljöområdena i Västra Götalandsregionens Miljöplan 2017-2020.
På samma sätt som det sedan länge finns en särskild lag som styr biblioteken finns
det sedan 1 juli 2017 en museilag som syftar till att stärka det allmänna
museiväsendets oberoende och status som kunskapsinstitutioner. En central
bestämmelse i lagen gäller museerna självständiga ställning i förhållande till den
politiska beslutsnivån. Denna innebär att verksamhetens perspektiv och innehåll
självständigt ska hanteras av professionen.
Västra Götalandsregionen utvecklar kulturen bland annat genom särskilda uppdrag.
De verksamheter som får treåriga uppdrag, så kallade uppdragsbaserade
verksamhetsstöd eller långsiktiga uppdrag, är en del av Västra Götalands
infrastruktur för kultur. Det innebär ett särskilt ansvar för att agera långsiktigt i
enlighet med Västra Götalandsregionens strategier för kultur och hållbar tillväxt och
utveckling. För att få fullt genomslag ska uppdragen aktivt samspela med
verksamheternas egna strategiska utvecklingsplaner så att dessa stärker och stödjer
varandra.
Regionfullmäktige sätter för varje budgetår upp särskilda mål och fokusområden, och
Kulturrådet kan varje år förändra förutsättningarna för och kraven på
återrapportering av statliga medel. Dessa förhållanden liksom andra
omvärldshändelser tas upp i den dialog som koncernavdelning kultur för med
uppdragstagarna årligen. Förutsättningarna för dialogen finns beskrivna i den sista
delen av uppdraget.
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1. Verksamhet
1.1 Ändamål
Borås Stadsteater ska ”främja kulturlivet i frågor som rör teater.” (ur Reglemente för
Borås Stads kulturnämnd)
”Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum.
Alla dessa verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta
arbete kan t ex innebära ökat fokus på uppsökande verksamhet på skolor,
fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, bibliotek och parker. Stadsteatern ska nå ut till
större och bredare publik med teater av hög konstnärlig kvalitet för att öka
besöksantalet.” (ur budget 2016)

1.2 Verksamhetsbeskrivning
Borås stads kulturnämnd är huvudman för Borås Stadsteater som finns i Kulturhuset
tillsammans med Borås konstmuseum och stadsbiblioteket. Under ett år producerar
Borås Stadsteater fem egna produktioner på två scener för både barn, unga och
vuxna. Med kvalitet i alla produktionsled erbjuds på stora scenen helhetsupplevelser
med ett brett tilltal och på lilla scenen ges scenkonst med mer experimentell
inriktning. Inom kulturhuset finns goda möjligheter till gränsöverskridande
samarbeten och Borås Stadsteater är också en mötesplats för samtal, föreläsningar,
konserter och andra aktiviteter, ofta i samverkan med övriga delar av kulturhuset
eller med externa aktörer.
Borås Stadsteater har sedan 2016 ett särskilt uppdrag från Västra Götalandsregionen
att tillsammans med Regionteater Väst förmedla dansproduktioner vid minst åtta
tillfällen per år i Borås. Uppdraget förnyas årligen och är överenskommet enligt
Västra Götalandsregionens danssatsning med syfte att öka publikintresse, efterfrågan
och västsvenska danskompaniers möjligheter till gästspel, residens och turnéer i
Västra Götaland.
Borås stad är utsedd av staten till finskt förvaltningsområde. För Borås Stadsteater
innebär det en överenskommelse om att ge två föreställningar för en finskspråkig
publik per spelår, vanligtvis gästspel förmedlade av Riksteatern. Till stöd finns i
kommunen en samordnare för det finska förvaltningsområdet.
Borås stad är också utsedd av regeringen att medverka i en utvecklingsverksamhet
för romsk inkludering. Som utvecklingskommun ska Borås stad arbeta fram metoder
och arbetssätt för att förbättra romers inkludering och se till att romer involveras i
arbetet. I Borås finns även en stark judisk församling och ett romskt råd. De
nationella minoriteterna är således ett ämne där det finns goda förutsättningar till
fördjupade samarbeten.
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1.3

Organisation

Verksamheten på Borås Stadsteater är indelad i fyra delar; ensemble, teknik, marknad
samt en administrativ stab.

År 2016 arbetade 43 tillsvidareanställda personer samt ett flertal frilansare fördelat på
45,7 årsverken. Teatern har en egen verkstad för tillverkning av dekor, samt ateljéer
för kostym, mask och peruk.

1.4 Ekonomi och statistik

Prognos intäkter 2017

VGR kulturnämnd
VGR samverkansmodellen
Kommunala bidrag
Verksamhetsintäkter
Övriga intäkter
Summa
Självfinansieringsgrad

Belopp,
tkr
2 040
7 563
25 679
1 751
946
37 979
7%

5% 2% 5%
20%

VGR kulturnämnd
VGR
samverkansmodellen
Kommunala bidrag
Verksamhetsintäkter

68%

Övriga intäkter

5 (15)
Prognos kostnader 2017
Belopp,
tkr
24 554
4 798
6 827
1 745
37 924

Personal
Verksamhet
Lokaler
Övriga kostnader
Summa

5%
18%

Personal
Verksamheter
Lokaler

13%

65%

Övriga kostnader

Statistik
Borås stadsteater
föreställning & konsert
publik
programaktiviteter
deltagare

2015
totalt
178
21 800
111
6 700

barn
47
4 300
60
4 600

% barn

totalt

27 %
148
20 % 20 000
54 %
102
69 % 4 500

2016
varav
barn

% barn

34
4 500
41
1400

23 %
23 %
40 %
31 %

Källa: Kulturdatabasen. Publikstatistiken är avrundat till hela hundratal. Barn avser 0 till 18 år.

1.5 Vision
För kulturverksamheterna i Borås Stad gäller främst de strategiska målområdena i
Vision Borås 2025; Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn och
unga samt Livskraftig stadskärna.

1.6 Utvecklingsstrategi
Borås i framkant – Borås Stadsteater utvecklar scenkonsten för en bred publik
Borås Stadsteater ska utforska scenkonstens gränsland och verka inom ett kulturhus där
konstupplevelser, samtidsdebatt och samskapande kulturverksamhet frodas. Goda möjligheter
finns att samverka med Kulturhusets övriga parter och att djärvt utforska dagsaktuella teman
genom flera konstformer, samtal och debatt. Teaterns originalitet förstärks genom ett fokus på
nyskapande scenkonst, genom nyskrivna verk och svenska uruppföranden av utländska verk.
Nyskapande form och verk som utforskar deltagandet och teaterformens gränser gentemot
andra konstformer är exempel på detta.
Borås Stadsteater kombinerar internationell spets med lokalt deltagande. En inkluderande
profil syftar till att alla som intresserar sig för teater i Borås ska känna tillhörighet. Borås
Stadsteater ska bidra till att sänka trösklar, bjuda in till delaktighet, samverka med det civila
samhället och till att skapa en bredare representation bland både medverkande och publik.
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Detta kombineras med en internationell utblick där nya berättelser och impulser fångas upp
och internationellt erkända kompetenser bjuds in för att utveckla teatern. Lilla scenen är den
huvudsakliga platsen för den utforskande spetsverksamheten och stora scenen visar
möjligheten att nå en bred publik.
Det finns en uttalad ambition att utöka dansutbudet på de egna scenerna vilket kan underlättas
av ombyggnationen av scentekniken. En insats för att förverkliga detta skulle kunna vara en
rekrytering i producentledet, där kunskap om och kompetens för dansområdet ska ingå.
Investera i ny scenteknik
För att kunna möta en modern teknisk standard, erbjuda produktioner och gästspel
med moderna tekniska lösningar samt utöka antalet gästspel kommer en omfattande
installation av ny scenteknik att genomföras. Med ny scenteknik kommer även det
scentekniska arbetet att kunna utföras med högre säkerhet och den fysiska
arbetsmiljön att förbättras. Ombyggnaden kommer att påbörjas i mitten av januari
2018 då stora scenen stänger, och beräknas vara klar i september 2018. Med ny
scenteknik utvecklar teatern sin förmåga att spela i repertoar och kommer kunna ta
emot nationella och internationella gästspel.
Utveckla publikarbetet
För att verksamheten ska nå de politiska målen från huvudmannen Borås Stad ska en
publikstrategi med syfte att nå och angå en bredare publik formuleras under 2018.
Arbetet med att formulera en publikstrategi kommer bland annat att innebära en
kartläggning av målgrupper och kommunikationskanaler, anpassning av arbetssätt till
olika målgrupper och att förfina det interna arbetet gällande rutiner och metoder.
Utveckla och förbättra organisationen
Ett internt arbete ska fortsätta genomföras för att åstadkomma en tydlig organisation
gällande uppdrag och roller, samt en hållbar och långsiktigt god arbetsmiljö. Ett
förslag till ny verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett moderniserat Kulturhus har
lagts fram till kulturnämnden 2017. Under 2018 påverkas inte organisationen av
detta.

1.7 Kvalitetsutveckling
Verksamheten ska representeras av människor med olika bakgrund samt välkomna och angå
människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Ett aktivt arbete
ska fortsätta med kompetensinventering och utbildningsinsatser inför installationen av ny
scenteknik samt kommunikation och teambildning, inom hela organisationen. Hög konstnärlig
potential ska aktivt sökas och utvecklas hos såväl teaterns personal som frilansande
konstnärer, upphovspersoner och repertoar. På så sätt säkras teaterns utveckling för att stå i
dialog med lokalsamhället, Sverige och världen. Verksamheten ska kännetecknas av modiga,
begripliga, autentiska, humanistiska föreställningar som visar på kompetens och
ansvarstagande inom konstformen och utvecklandet av den.
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1.8 Regional roll
En region som syns och engagerar
Gästspelsverksamheten fortsätter att utveckla Borås Stadsteaters regionala roll. Med en ny
scenteknik kommer verksamheten att kunna erbjuda fler regionala aktörer att gästspela på
Borås Stadsteaters scener så väl som andra gästspel med höga konstnärliga och tekniska krav.
Borås Stadsteater kan även erbjuda egna gästspel på andra scener i Västra Götaland om de
praktiska omständigheterna tillåter.
Då Borås stadsteater är placerad i kulturhuset tillsammans med Konstmuseet och
Stadsbiblioteket ges möjligheter till konstövergripande samarbeten. Samarrangemang
som samtal, föreläsningar och utställningar ger en fördjupad upplevelse av teaterns
föreställningar.
Uppdragen som finskt förvaltningsområde och utvecklingsverksamhet för romsk
inkludering ger en unik grund för arbetet med de nationella minoriteterna. Denna
position möjliggörs genom att utveckla nya samarbeten med civilsamhället och
offentliga aktörer inom Västra Götaland.
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1.9 Kontaktuppgifter
Borås stadsteater
Styrelse
Verksamhetschef
Telefon
E-post

Postadress

Kulturnämndens ordförande
Marie Nyman, teaterchef
033-35 76 65
marie.nyman@boras.se
P.A Halls Terass
504 56 Borås

Västra Götalandsregionen
Kulturnämnd

Ordförande

Koncernavdelning
kultur

Kulturchef

Kontaktperson
Terese Anthin, regionutvecklare

Telefon
E-post
Myndighetsbrevlåda

0769-40 25 28
terese.anthin@vgregion.se
kultur@vgregion.se

Verksamheten ansvarar för att meddela koncernavdelning kultur eventuella
förändringar av kontaktuppgifter genom kultur@vgregion.se.
Koncernavdelning kultur meddelar på samma sätt eventuell förändring av ansvarig
regionutvecklare.
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2. Uppdrag 2018-2020
Mål 1
Borås Stadsteater är en konstnärligt angelägen teater som når och angår en bred publik.
Indikatorer
o Antal egna produktioner
o Redovisa resultat kopplade till konstnärlig kvalitet
o Redovisa insatser för att attrahera ny publik
o Redovisa resultat av publikundersökningar.
o Redovisa omnämningar i media
o Antal egna gästspel på andra scener; ange var
o Antal gästspel och residens på egna scener
o Varav från regionala aktörer; ange vilka
o Varav från övriga aktörer; ange vilka
o Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för vidgat
deltagande; Rätten att delta i kulturlivet:
a) Motverka diskriminering (maktperspektiv)
b) Jämställdhetsintegrering (intersektionellt perspektiv)
c) Jämlikhet (interkulturellt perspektiv)
d) Arbetet med nationella minoriteter (historiskt perspektiv)
e) Arbetet med barn och unga (skapandeperspektiv)
f) Arbetet med civilsamhället (demokratiperspektiv)

Mål 2

Borås Stadsteater utvecklar kapaciteter i samverkan med andra aktörer på lokal och
regional nivå för att utveckla scenkonsten i Västra Götaland.
Indikatorer
o
o
o
o

Redovisa insatser inom kulturnämndens danssatsning
Redovisa insatser för att vara en resurs för det fria kulturlivet
Redovisa tematiska produktioner och samarbeten.
Redovisa enligt tabell vad som uppnåtts i samverkan med angivna aktörer.
Redovisa även aktörer som tillkommit under uppdragsperioden.

Samhällssektor

Aktörer

Samverkansform
o samråd/dialog
o partnerskap

Branschnätverk

Svensk scenkonst

Samråd/dialog

Civilsamhället

Riksteatern
Dansnät Sverige
Svenska kyrkan

Partnerskap
Partnerskap
Partnerskap
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Rädda Barnen

Partnerskap

Fria kulturlivet

Teaterföreningen Tåget

Partnerskap

Förvaltningar,
myndigheter

Kultur i Väst

Högskolor,
eftergymnasiala
utbildningar

Högskolan för scen och
musik

Partnerskap

Kulturinstitutioner

Regionteater Väst

Partnerskap

Näringsliv

Treklang AB

Partnerskap

Kulturakademin Trappan

partnerskap

Folkhögskolor

Samråd/dialog

Internationella
aktörer
Kommuner,
kommunalförbund

Studieförbund
Övriga

11 (15)

3. Genomförandeplan, uppföljning och rapportering
Instruktioner för rapportering kommer att sändas till respektive verksamhet i god tid
innan deadline.

År 2018
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
•

Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.

För samtliga uppdragstagare:
Slutrapport av uppdrag från kulturnämnden 2015-2017.
o Genomförandeplan för uppdrag från kulturnämnden 20182020.
o Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2017
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).

o

Senast 1 mars

För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•
•
•

Under året

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för verksamheter i
kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för uppföljning
från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

Dialog med ansvarig regionutvecklare.
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År 2019
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
•

Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.

För samtliga uppdragstagare:
o Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2018
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).
o Redovisning av avvikelser från genomförandeplan 2018 samt
uppdatering av nulägesanalys och nya aktiviteter 2019.
Senast 1 mars

För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•
•
•

Under året

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för
verksamheter i kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för
uppföljning från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

Dialog med ansvarig regionutvecklare.
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År 2020
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
o Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.
För samtliga uppdragstagare:
o Delrapport av uppdraget för perioden 2018-2019 och prognos
för måluppfyllelse för hela uppdragsperioden.
o Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2019
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).
o Redovisning av avvikelser från genomförandeplan 2019 samt
uppdatering av nulägesanalys och nya aktiviteter 2020.

Senast 1 mars
För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
o Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
o Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för verksamheter i
kultursamverkansmodellen vid behov.
o För mer information se riktlinjer och handbok för uppföljning
från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/
Under året

Dialog med ansvarig regionutvecklare och diskussioner
om nytt uppdrag.

År 2021
Senast 10 januari

För berörda uppdragstagare:
o Redovisning av regionfullmäktiges indikatorer.
För samtliga uppdragstagare:

Senast 1 mars

o Slutrapport av uppdrag 2018-2020.
o Verksamhetens årsredovisning eller motsvarande för 2020
(efter beslut på årsmöte/bolagsstämma).
För scenkonstinstitutioner, museer och övriga
verksamheter i kultursamverkansmodellen:
•

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen.
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•
•

Kvalitativ redovisning i en skriftlig rapport för verksamheter
i kultursamverkansmodellen vid behov.
För mer information se riktlinjer och handbok för
uppföljning från Statens Kulturråd:
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-forkultursamverkan/Redovisning-och-uppfoljning/

3.1 Kommunikation
Verksamheter med uppdrag eller stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin
kommunikation väl synligt markera stödet genom texten ” Med stöd från” samt
Västra Götalandsregionens logotyp.
Mer information och verktyg finns på koncernavdelning kulturs hemsida:
http://www.vgregion.se/kultur/visa-vgr

3.2 Redovisning
Redovisning av indikatorerna sker antingen genom att rapportera statistik och vid
behov kort kommentera utfall eller under begreppet Redovisa. Det kan innebära
såväl kvantitativ som kvalitativ redovisning genom en redogörelse för genomförda
aktiviteter eller en redogörelse för uppnådda resultat och om möjligt effekter. Var
noga med att särskilja begreppen aktiviteter, resultat och effekter i er rapportering.

15 (15)

4. Bilagor
Kulturstrategin – En mötesplats i världen
Ladda ner Kulturstrategin – En mötesplats i världen

Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i
Västra Götaland 2014-2020
Ladda ner Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020 (rup)

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Utveckla
kapaciteter
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Utveckla kapaciteter

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Gynna
nyskapande
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Gynna nyskapande

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Nyttja tekniken
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Nyttja tekniken

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka
internationaliseringen
Ladda ner Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen

Kulturnämndens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara miljöer
för utställningar och scenkonst”
Ladda ner kulturnämndens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara miljöer för
utställningar och scenkonst”

Miljönämndens miljöplan 2017-2020
Ladda ner Miljöplan för Västra Götalandsregionen 2017-2020

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i
beslutsprocessen
Ladda ner Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden
Namn
Mats T Olsson

Resmål
Bukarest

Anmält till Kulturnämnden 2017-12-18 §

Datum
2017-11-24--26

Syfte
Nätverkskonferens

Publicerade tjänster Kulturförvaltningen 2017
Befattning
Cellolärare
Bild-och mediepedagog
Intendent med ansvar för samling och pedagogik
Producent, Borås Kulturskola
Bibliotekarie
Bibliotekarie, Viskastrandgymnasiet
Pianolärare med biämne till Borås Kulturskola
Brass-Valthornslärare till Borås Kulturskola
Cirkuslärare till Borås Kulturskola
Stråk/Cellolärare till Borås Kulturskola
Teaterlärare till Borås Kulturskola
Danslärare till Borås Kulturskola
Slagverkslärare till Borås Kulturskola
Biträdande Kulturskolechef/enhetschef till Borås Kulturskola
Museikoordinator till Borås Konstmuseum
Bibliotekarie
Mask- och Perukmakare till Borås Stadsteater
Teknisk chef, Borås Stadsteater

Omfattning
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tillsvidaretjänst
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Antal tjänster Publicerad
1
170129
1
170131
1
170201
1
170224
flera
170222
1
170307
1
170426
1
170426
1
170426
1
170426
1
170426
1
170426
1
170426
1
170524
1
170606
flera
170706
1
170630
1
171114
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Handläggare, telefon
Maria Antonsson, 033-35 76 76

Datum
2017-12-04

Diarienummer
2017-00012 800

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
18 december 2017
2015-00177
Lokalförsörjningsnämnden: Fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5, förhyrning av
lokal för kommunal verksamhet.
2016-00219
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 191, om regler för intern kontroll.
2017-00064
Polismyndigheten Västra Götaland: Kallelse att hämta föremål, böcker, som stulits från
Borås Stadsbibliotek.
2017-00065
Stadsledningskansliet: Enkel fråga till Sara Andersson (S) från Oliver Öberg (M).
2017-00077
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse om granskning av detaljplan för Centrum,
Vulkanus 15, Borås Stad.
2017-00092
Konstliv Sjuhärad: Redovisning av beviljat bidrag, 20 tkr, till projektet Konstrundan.
2017-00152
Koco Racin: Redovisning av beviljat bidrag, 5 tkr, till projektet 50-års jubileum.
2017-00167
Fritids- och folkhälsonämnden: Protokollsutdrag, § 121, om Medborgardialog på
mötesplats Hässlehus den 9 december 2017.
2017-00192
Stadsledningskansliet: Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar
2018.
2017-0195
Borås Kulturskola: Ansökan om värdskap för middag i samband med Kulturskolerådets
rikskonferens i Borås 2019.
2017-0195
Representationskommittén: Beviljar ansökan om värdskap för middag i samband med
Kulturskolerådets rikskonferens i Borås 2019.
2017-12-04
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2017-00196
Textilmuseet: Ansökan till Tore G Wärenstam stiftelse om bidrag till projektet Next Level
Craft Sjuhärad.
2017-00198
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, § 522, om definition av närproducerade livsmedel.
2017-00199
Västra Götalandsregionen: Samverkansavtal med Boda, Norrby och Sjöbo familjecentraler.
2017-00200
KulturIT AS: Licensavtal med Kulturförvaltningen om PrimusNett & DigitaltMuseum.
2017-00201
Textilmuseet: Avtal med Victoria and Albert Museum, London om utställningen
Balenciaga: Shaping Fashion.
2017-00203
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse om granskning av detaljplan för Sparsör,
Paradis 1:4 med flera, Vinkelvägen, Borås Stad.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

SKRIVELSE

Datum

Handläggare, tel nr
Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

2017-11-02

Sida
1(4)
Diarienummer

2017-00146 860

Kulturförvaltningen

Förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslås godkänna förslag till verksamhetsidé för Kulturhuset och ger
kulturchefen i uppdrag att verkställa dess genomförande från och med hösten 2018.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Bakgrunden utgörs av ett uppdrag från Kommunfullmäktige 2016 om att Kulturhuset
ska utvecklas som central mötesplats och att Borås Stadsteater ska nå fler med sin
verksamhet. I juni 2017 fick kulturchefen i uppdrag att ta fram förslag på
verksamhetsidé i ett moderniserat Kulturhus, bland annat med anledning av att ny
scenteknik installeras på Borås Stadsteaters stora scen under 2018.
De övergripande idéerna för Kulturhuset, baserade på de nationella kulturpolitiska
målen, formuleras på följande vis:





Kulturhuset ska vara en mötesplats som samlar teater, dans, musik, konst,
litteratur, samtal och debatt under samma tak
Kulturhusets verksamheter – Stadsteatern, Konstmuseet och Stadsbiblioteket
– ska öka sin samverkan genom tvärkonstnärliga arbetssätt och gemensamt
utforska aktuella teman
Kulturhuset ska erbjuda upplevelser och kunskap som engagerar och berör,
och vara en öppen mötesplats för samtalet om samhället, demokratin och
tidens viktiga frågor
Kulturhuset är öppet och välkomnande för alla. I Kulturhuset ska alla kunna
söka kunskap, delta i kreativa processer och uttrycka sig fritt.

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.
Detta sammantaget bedöms leda till att Kulturhuset, som den centrala mötesplatsen
för teater, bibliotek och konstmuseum, ska nå fram till fler kommuninvånare samt att
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Stadsteaterns besöksantal kommer att öka. Att tillgängliggöra Kulturhuset för fler
anser Kulturnämnden i grunden är en demokratifråga.
Förändringarna av verksamheterna ska gälla från och med hösten 2018 och för
Konstmuseet avseende slopande av entréavgiften från och med 2019.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Bakgrund
I juni 2017 gav Kulturnämnden kulturchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till
verksamhetsidé för Kulturhuset. Bakgrunden till uppdraget utgjordes av ett par
parallella omständigheter. I grunden fanns ett uppdrag från Kommunfullmäktige,
formulerat 2016, om att Kulturhuset – den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek
och konstmuseum – ska nå fler kommuninvånare och att Stadsteatern ska nå ut till en
bredare publik. En förstärkande omständighet var beslutet om att ny scenteknik ska
installeras på Stora scenen under 2018, vilket innebär större möjligheter för ett mer
varierat föreställningsutbud (förutom den förbättring av den fysiska arbetsmiljön som
denna investering utgör).
I augusti redovisade kulturchefen ett förslag om ny verksamhetsidé för Kulturhuset
baserad på ett antal övergripande punkter som ansluter till de nationella
kulturpolitiska målen. Förslaget innehöll därtill en grov skiss på hur verksamheten i
Kulturhuset skulle kunna förändras för att nå fler besökare och nya målgrupper.
Kulturnämnden beslutade vid informationstillfället att ta ärendet på fördjupad politisk
beredning i respektive partigrupp.

Förslag
Efter den fördjupade politiska beredningen betonar Kulturnämnden att
verksamheterna i Kulturhuset ska följa de nationella kulturpolitiska målen som slår
fast att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.
De övergripande idéerna om verksamheten i Kulturhuset formuleras på följande sätt:





Kulturhuset ska vara en mötesplats som samlar teater, dans, musik, konst,
litteratur, samtal och debatt under samma tak
Kulturhusets verksamheter – Stadsteatern, Konstmuseet och Stadsbiblioteket
– ska öka sin samverkan genom tvärkonstnärliga arbetssätt och gemensamt
utforska aktuella teman
Kulturhuset ska erbjuda upplevelser och kunskap som engagerar och berör,
och vara en öppen mötesplats för samtalet om samhället, demokratin och
tidens viktiga frågor
Kulturhuset är öppet och välkomnande för alla. I Kulturhuset ska alla kunna
söka kunskap, delta i kreativa processer och uttrycka sig fritt.

Kulturnämnden anser att antalet egenproducerade föreställningar på Borås Stadsteater
ska behållas på samma nivå som i dagsläget. Detta innebär att utrymmet för större
och mer omfattande förändringar blir begränsat men med något utökad budgetram
och med en mer samverkande och samspelt organisation kommer Kulturhuset kunna
utvecklas som mötesplats. Kulturnämnden anser att antalet gästspel ska öka något i
antal, i syfte att bredda och variera utbudet så att flera människor och nya grupper
nås. Fler gästspel var också en av förutsättningarna för den omfattande investering
staden beslutat att göra i teatern avseende ny scenteknik. Den nya tekniken kommer
underlätta för snabbare omriggning av scenen vilket möjliggör fler gästspel även med
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bibehållen egenproduktion. Antalet gästspel bedöms kunna öka till minst 20 per år
från i dagsläget ca tio.

Gästspel
Gästspelen ska i första hand öka avseende scenkonstområdet samtida dans.
Kulturnämndens uttalade vilja är att än mer stärka det publika utbudet av just denna
konstnärliga uttrycksform i Borås. Detta är möjligt genom redan pågående, samt
enligt planerna ökad, samverkan med Västra Götalandsregionen i det så kallade.
Danslyftet. Kulturnämnden har i budget 2018 äskat 500 tkr hos Kommunfullmäktige
för att kunna satsa på mer dans i Borås för att möta regionens satsning. I Borås finns
en viktig regional samarbetspart i form av Regionteater Väst, som Kulturnämnden
önskar utveckla samarbetet med ännu mer gällande uppväxling av dansverksamheten
för boråspubliken. Även andra regionala aktörers gästspel kan med fördel sättas upp
på Stadsteatern, till exempel Göteborgsoperan.

Samverkan inom Kulturhuset
Det första besökarna i Kulturhuset ska uppleva är ett positivt bemötande och tydlig
vägledning var de olika verksamheterna finns. En förstudie har därför påbörjats i syfte
att se över hur entrén och receptionsfunktionen kan förbättras. Projektet finns med i
Borås Stads investeringsbudget som ett utrednings- eller förstudieuppdrag.

Tematiska grepp

Kulturnämnden vill se mer av samverkan inom Kulturhusets olika verksamheter,
genom tematiska samarbeten mellan Stadsteatern, Konstmuseet och Stadsbiblioteket
liksom i samverkan med olika folkbildningsorganisationer och civilsamhället. De
nationella minoriteternas kultur ska periodvis ges plats i Kulturhuset, vilket ska
märkas i hela huset. Andra inkluderande samarbeten ska prägla verksamheterna, så att
exempelvis olika språkgrupper i vår stad ska uppleva att Kulturhuset är en mötesplats
för alla invånare. HBTQIA-frågor och andra jämställdhetsperspektiv är ytterligare
exempel på teman som kan lyftas gemensamt i Kulturhusets verksamheter.

Barn och unga

Barn och unga är särskilt viktiga att nå och ett brett utbud ska möjliggöra detta, gärna
genom ett utökat samarbete med Regionteater Väst som är helt inriktad på denna
målgrupp samt genom ökad och samordnad programverksamhet.

Samtal och debatt

En viktig del av Kulturhusets verksamhet är att vara ett forum för samtal och debatt
om tidens viktiga frågor. Omväxlande programverksamhet ska erbjudas för att
förstärka och komplettera det konstnärliga utbudet och bibliotekets verksamhet.
Tisdagar på Kulturhuset liksom Urban Talks och andra föreläsningar, fördjupade
samtal och debatter ska fortsatt profilera verksamheten och attrahera invånarna i
staden. Även detta i samverkan med det omgivande samhället.

Uppsökande verksamhet

Äldre, och de som har svårt att själva komma till Kulturhuset, ska kunna ta del av
kultur genom uppsökande verksamhet, till exempel genom att Stadsteatern gör
program för äldreboenden och särskilda boenden.

Producentskap, marknadsföring och bemötande

Då utbudet kommer att öka, fler konstformer företrädas och mer samverkansprojekt
genomföras måste producentskapet av verksamheterna förstärkas, främst inom
scenkonstområdet dans, men även för verksamheter särskilt avsedda för barn och
unga. Detta kan ske genom organisationsförändringar och/eller via budgettillskott.
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För att nå fler, och de som hittills inte besöker Kulturhuset, krävs mer målinriktad
marknadsföring av Kulturhusets verksamheter. Detta kan ske genom uppsökande
verksamhet men också genom mer riktad information i sociala medier, utökade
mediakontakter med mera.
Kunskap om olika funktionsnedsättningar, fysiska och kognitiva, ska prägla
verksamheterna så att tillgängligheten på alla sätt underlättas. Alla ska få ett gott
bemötande och uppleva att Kulturhusets verksamheter är angelägna.

Fri entré till Konstmuseet
Kulturnämnden anser att entréavgiften till Konstmuseet ska tas bort från och med
2019 så att besökare till Kulturhuset mer spontant kan ta del av museets verksamhet.
Kulturnämnden har kännedom om att tröskeln för ta del av samtida konst är särskilt
hög och vill därför underlätta för boråsare och besökare utifrån att ta del av museets
utställningar. Detta intäktsbortfall på 200 tkr/år måste i så fall kompenseras från och
med 2019.

Slutsats
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
tillgängligöra 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

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Handläggare, telefon
Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Sida
1(1)

SKRIVELSE
Datum
2017-11-24

Diarienummer
2017-00202 002

Kulturförvaltningen

Förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslås anta upprättat förslag till besluts- och behörighetsattestanter
2018.

Bakgrund
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje
nämnd utse attestanter.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Kulturförvaltningens besluts- och behörighetsattestanter 2018.

17-11-27

Besluts- och behörighetsattestanter 2018
Kulturförvaltningen

Befogenhet
Kulturnämnden

Befattning
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Beslutsattest
Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde

Kulturförvaltningen

Förvaltningschef

Inom nämndens ansvarsområde

Biblioteket

Bibliotekschef
Enhetschef Vuxen
Enhetschef Barn
Enhetschef Support
Enhetschef Skolbibliotek
Enhetschef Närbibliotek 1
Enhetschef Närbibliotek 2

Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde

Kulturhistoriska
museerna

Museichef

Inom sitt ansvarsområde

Konstmuseet

Museichef

Inom sitt ansvarsområde

Teatern

Teaterchef

Inom sitt ansvarsområde

Kulturskolan

Kulturskolechef

Inom sitt ansvarsområde

Föreningsbidrag

Controller

Inom sitt ansvarsområde

Föreningsbidrag

Kultursekreterare

Inom sitt ansvarsområde

Ekonomienheten

Controller

Inom nämndens ansvarsområde

Bokföringsorder

Controller
Bokhållare
Löne- och ek.administratör
Ekonomiadministratör teater

Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde

Behörighetsattest (utanordning)

Maria Persson, Anita Walka, Petra Johnson

17-11-27

Handläggare, telefon
Eva Eriksdotter, 033-35 76 81

SKRIVELSE
Datum
2017-12-07

Sida
1(1)
Diarienummer
2017-00193 046

Kommunfullmäktige

Donation till Borås Stad för inköp av
konstverk
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot en donation från
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Tore G Wärenstams stiftelse, Reimar Westerlind,
Gunnar Ivarsson, Björn Bergqvist, Göran Öjersson och Björn Svedberg för inköp av
målningen Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist.

Bakgrund

Kulturnämnden har erbjudits en donation på 170 tkr för inköp av målningen
Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist. Målningen kommer att långtidsplaceras på Högskolan i Borås. Bakom donationen står Sparbanksstiftelsen Sjuhärad,
Tore G Wärenstams stiftelse, Reimar Westerlind, Gunnar Ivarsson, Björn Bergqvist,
Göran Öjersson och Björn Svedberg.
Pinocchios avtäckning målades som en kommentar till den livliga debatt som
förekom innan invigning av skulpturen Pinocchio. Samtidigt som Pinocchio avtäcktes
den 16 maj 2018 stod också målningen ”Pinocchios avtäckning” klar.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilagor: Dokument från Högskolan i Borås
Bilder på konstverket
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Riktlinjer för konstnärlig gestaltning för Borås Stad
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslås besluta att anta riktlinjer för konstnärlig gestaltning för Borås
Stad.

Bakgrund

Konstnärlig gestaltning ska ingå i produktionskalkylen för byggnation och en årlig
summa ska avsättas för offentlig konst. Den avsatta summan ska täcka kostnader för
gestaltning av offentliga utomhus- och inomhusmiljöer.
Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt,
konstinköp och konstsamling. På Kulturförvaltningen är det Konstmuseet som
ansvarar för konstnärliga gestaltningsprojekt i både inomhus- och utomhusmiljöer.
För att konstnärlig gestaltning ska vara en naturlig del av samhällsplanering och
stadsutveckling krävs en tydligare samverkan mellan stadens nämnder och
förvaltningar. Vid gestaltning av offentliga miljöer är det viktigt med ett
helhetsperspektiv, att utformningen och upplevelsen bidrar till miljöns helhet.
Konsten bör därför beaktas redan vid upprättande av förstudier och i
investeringsprocesser.
Det ska inrättas ett konstnärligt råd med berörda tjänstemän från Kulturförvaltning,
Samhällsbyggnadsförvaltning, Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltning. Det konstnärliga rådet sammankallas av Kulturförvaltningen.
Det konstnärliga rådet arbetar utifrån Borås Stads vision och säkerställer att avsatta
medel kommer hela staden tillgodo.
Det konstnärliga rådet föreslår vad och vilka projekt det ska satsas på, hur mycket
pengar som ska avsättas och vilken inriktning konstverken ska ha. Genomförandet
och val av konstnär sker sedan i nära dialog med berörda brukar- och projektgrupper.
Kulturnämnden fattar sedan beslut efter förslag från det konstnärliga rådet.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Riktlinjer för konstnärlig gestaltning
I Borås Stad ingår konstnärlig gestaltning som en naturlig del av
samhällsbyggnadsprocessen.
1. Med konstnärlig gestaltning avses konst skapat för en specifik plats
2. Kulturnämnden är ytterst ansvarig för den konstnärliga gestaltningen
3. Bedömningen om vilka projekt som ska utföras med konstnärlig gestaltning
görs utifrån planerade kommunala investeringar. Ansvariga för bedömningen
om vilka objekt som ska utföras med konstnärlig gestaltning är
Kulturnämnden
4. Konstnärlig gestaltning finansieras med medel som avsatts för ändamålet.
Kostnaden för den konstnärliga gestaltningen beräknas i varje enskilt projekt.
Möjlighet till extern medfinansiering ska undersökas i varje projekt
5. I de fall en privat exploatör genomför en om- eller nybyggnation, ska
kommunen, i de fall det bedöms lämpligt, sträva efter att få till stånd ett avtal
som innebär att exploatören avsätter medel för konstnärlig gestaltning i
byggprojektet
6. Ansvarig för processen med konstnärlig gestaltning på tjänstemannanivå är ett
konstnärligt råd, sammansatt av representanter från
Kulturförvaltningen/Borås Konstmuseum, Tekniska förvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltning och Lokalförsörjningsförvaltning.
Kulturförvaltningen/Borås Konstmuseum är sammankallande
7. Rådet för konstnärlig gestaltning föreslår hur mycket pengar som ska satsas på
olika projekt och vilken inriktning konstverken ska ha. Kulturnämnden är
ytterst ansvarig för beslut om genomförande
8. Processen för urval av konstnär görs genom upphandling alternativt genom
tävling med parallella skissuppdrag
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Kulturnämnden
Kulturförvaltningen

Plan för Kulturnämndens arbete under 2018
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att återkomma med
detaljerat underlag för vilka föreläsningar/workshops och seminarier på temat
Mötesplatser nämnden ska genomföra under 2018.

Bakgrund

”De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås
utveckling”. Mötesplatser av olika slag är ett prioriterat område för Borås Stad och är
ett av sju strategiska målområden i Borås 2025. Inom Kulturnämndens
ansvarsområde finns många olika typer av mötesplatser – biblioteken, museerna och
Kulturskolans verksamheter utgör alla platser där människor möts. För vissa ansvarar
Kulturnämnden fullt ut, för några delas ansvaret med andra förvaltningar, till exempel
Mötesplats Norrby och Mötesplats Hässleholmen där vi samverkar med bland annat
Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Under 2018 kommer den nya Kulturskolan att invigas på Simonsland. Mötesplats
Hässlehus kommer utvecklas ytterligare i samverkan mellan bibliotek, fritidsgård,
kulturskoleverksamhet och det lokala Vi-kontoret. Dalsjöfors bibliotek kommer
under 2018 bli ett mer-öppet bibliotek. Nytt Borås Museum planeras till jubileumsåret
2021 och verksamhetsidé för Kulturhuset kommer inom kort att antas.
Under 2018 föreslås Kulturnämnden fördjupa sig i hur mötesplatser hela tiden
utvecklas och är en spegel av sin tid. Ett par föreläsningar/workshops och seminarier
bör planeras in under verksamhetsåret 2018. Samarrangemang med Fritids- och
folkhälsonämndens politiker och tjänstemän bör eftersträvas i de fall gemensamma
intressen berörs.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

