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Datum

2018-02-12
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Vestindien A, Textile Fashion Center tisdagen den 27 februari 2018 kl. 17.00.
Den röd/gröna gruppen har gruppmöte den 25 februari kl. 15.00,
Arbetarrörelsens hus, Magasinsgatan 10.
Alliansen har gruppmöte den 27 februari kl. 15.30, Textilmuseet, Textile
Fashion Center.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.

Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033-35 76 76 eller via e-post:
maria.antonsson@boras.se
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Ärende
1.

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Studiebesök på byggarbetsplatsen för Borås nya Kulturskola,
Simonsland
Dnr 2017-00020

5.

Information om Medborgardialog på Hässleholmen 2017
Dnr 2017-00167

6.

Information om Brukarundersökning vid Biblioteken i Borås
2017

7.

Övriga informationsärenden

8.

Delegationsbeslut 2018. Projekt- och arrangemangsbidrag
Dnr 2018-00006

9.

Inkomna och avgivna skrivelser 2018. Anmälningsärenden
Dnr 2018-00001

10.

Kulturnämndens Årsredovisning 2017
Dnr 2018-00027

11.

Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd 2018
Dnr 2018-00012

12.

Förslag till Borås Stads Skolbiblioteksprogram 2018-2020
Dnr 2018-00028

13.

Intern kontrollplan 2018
Dnr 2017-00204

14.

Uppföljning av intern kontroll 2017
Dnr 2017-00018
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Ärende
15.

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017
Dnr 2017-00015

16.

Plan för Kulturnämndens arbete 2018
Dnr 2017-00197

17.

Övriga frågor

DELEGATIONSBESLUT, projekt- och arrangemangsbidrag
Förening/Enskild
Sian Hedberg

Projekt/arrangemang
Det klämmer det skaver

Anmält till Kulturnämnden 2018-02-27 §

1 (1)

Ansöker om
5 tkr

Beslut
0 tkr

Motivering
Arrangemanget bedrivs i Ulricehamn
och bedöms tyvärr inte beröra Borås
Stads invånare i tillräckligt hög utsträckning.
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Handläggare, telefon
Maria Antonsson, 033-35 76 76

Datum
2018-02-27

Diarienummer
2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
27 februari 2018
2015-00177
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 225, om fastigheten Hässlehus 9,
Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för kommunal verksamhet.
2017-00020
Lokalförsörjningsnämnden: Tilläggsavtal gällande akustikåtgärder, fastighet Simonsland 16,
Järnvägen 2.
2017-00089
Föreningen Inspirakören: Redovisning av beviljat bidrag till arrangemanget Anna-Lotta Jul.
2017-00143
Teaterförbundet: Begäran om central förhandling – Borås Stadsteater.
2017-00162
Västra Götalandsregionen: Protokollsutdrag, § 157, om beslut att bevilja 400 tkr till
Textilmuseet för utställningen Next Level Craft 2018.
2017-00162
Västra Götalandsregionen: Protokollsutdrag, § 165, om avslag på ansökan om bidrag till
projektet Next Level Craft grand final.
2017-00177
Rångedala Hembygdsföreningen: Ansökan om årsbidrag 2018.
2017-00177
Kulturkontoret: Svar till Rångedala Hembygdsförening angående ansökan om årsbidrag
2018.
2017-00207
Kulturförvaltningen: Svar om konstverket Stora torget av konstnär Manfred Flyckt.
2018-00007
NN. Nr 4-8. Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till utställningen
Kerstin Danielsson.
2018-00007
NN. Nr 9-10. Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till utställningen
Snittet.
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2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant, 7 tkr, till projektet Åk 2 teater Bäckängsgymnasiet.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant, 2,3 tkr, till projektet LBS Lan.
2018-00014
NN. Beslut om att bevilja En snabb slant, 2 tkr, till projektet LBS Lan.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant, 6 tkr, till projektet Utställning Brygghuset, Soupy
Saturday.
2018-00014
NN. Beslut om att bevilja En snabb slant, 2 tkr, till projektet Utställning Brygghuset,
Soupy Saturday.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant, 3 tkr, till projektet Workshop om palestinsk Afro
Dance.
2018-00014
NN. Beslut om att bevilja En snabb slant, 3 tkr, till projektet Workshop om palestinsk
Afro Dance.
2018-00016
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om andra granskning av detaljplan för
Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad.
2018-00017
Biblioteken i Borås (specifikt Hässlehus bibliotek): Ansökan till Kulturrådet om bidrag till
projekt inom bokstart år 1 av 3.
2018-00017
Kulturrådet: Beslut om att bevilja, 345 tkr, till Biblioteken i Borås (specifikt Hässlehus
bibliotek) till projekt inom bokstart år 1 av 3.
2018-00018
Västra Götalandsregionen: Protokollsutdrag, § 155, om att bevilja Röda Kvarn
20 tkr i bidrag under 2018.
2018-00019
Västra Götalandsregionen: Protokollsutdrag, § 140, om att bevilja 1 000 tkr i bidrag till
professionell dansverksamhet att fördelas i enlighet med överenskommelser med
kommunerna i Borås, Vänersborg och Uddevalla samt Vara Konserthus.
2018-00021
Biblioteken i Borås: Tilläggsavtal om utställning i Viskafors konstrum.
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2018-00022
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, § 5, om instruktion för kommunchef.
2018-00023
Ekonomistyrning: Avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen om driftbidrag och lån.
Avtalstiden är
2016-2020.
2018-00024
Västra Götalandsregionen: Medverkansersättning stärker den samtida konsten.
Textilmuseet tilldelas 150 tkr i bidrag under 2018.
KULTURNÄMNDEN
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2018-02-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00027 1.2.4.1

Markus Liljedahl
Handläggare
033 357629

Kulturnämndens årsredovisning 2017
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner upprättad Årsredovisning 2017.
Ärendet i sin helhet
Kulturverksamheten i Borås är en viktig del av den kommunala välfärden.
Kulturnämndens ambition är att fler människor ska delta i kulturlivet. Därför
måste olika sätt prövas att tillgängliggöra kulturverksamheterna. Förändringar är
alltid svåra att göra, vilket nämnden erfor då tanken prövades att ersätta delar av
den egenproducerade teaterverksamheten med olika typer av gästspel. Den heta
debatten bidrog i slutändan till att den egenproducerande verksamheten behålls
på samma nivå men antalet gästspel kommer att öka tack vare ett utökat anslag
för bland annat dansgästspel.
Nödvändigheten av en mer målinriktad och kraftfullare marknadsföring av
kulturverksamheterna har särskilt lyfts fram och detta är en kvarstående
utmaning för hela Kulturförvaltningen och i synnerhet för verksamheterna i
Kulturhuset. Detta för att synliggöra verksamheterna på ett bättre sätt och för
att nya målgrupper ska upptäcka vad kultur kan innebära.
Nämnden har under året fullföljt de uppdrag som givits. Besöksantalet vid
institutionerna är stabilt och har på några ställen ökat. Ett bra kulturår kan
summeras men bra kan alltid bli ännu bättre!

Resultatanalys
Nämndbidraget 2017 var fastställt till 147 000 tkr, inklusive en kompensation
på 600 tkr på grund av nytt internhyressystem och nya hyresnivåer 2017. Dessa
600 tkr innebar att bufferten för oförutsedda händelser kunde nå en normal
nivå det vill säga 1 064 tkr.
Den totala budgeten var satt till 147 700 tkr, alltså 700 tkr högre än
nämndbidraget. Detta för att Stadsbiblioteket i slutfasen av 2016 erhöll ett
engångsbelopp på 700 tkr från Kommunstyrelsen som gällde ett
mångspråkprojekt och som inte användes under 2016 utan kom som en
ingående balans 2017. Det betyder att Stadsbiblioteket tog i anspråk detta
ackumulerade överskott under 2017.
Kulturförvaltningens ingående balans 2017 var +500 tkr.
Resultatet 2017 blev -1 843 tkr.
Till detta kommer tre stycken bokslutsjusteringar som förvaltningen förväntar
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Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

sig ska beslutas i Kommunstyrelsen, se nedan.
Dessa bokslutsjusteringar på totalt +2 532 tkr innebär att resultatet 2017 blir
+689 tkr.
Bokslutsjusteringar
Biblioteken i Borås
+2 100 tkr, avvikelse från budget som redovisats i tertial 1 och i tertial 2 och
som saknas efter omorganisationen för att bedriva biblioteksverksamhet på
samma nivå som tidigare i Borås Stad.
Mötesplats Orangeriet
+330 tkr, gäller projektledarkostnader i samband verksamhetsplanering.
Konstmuseet
+102 tkr, som kompensation för driftskostnaderna för Skulpturbiennalen.
Investeringsprojektet Skulpturbiennalen minskas med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2017
Samverkan
Ärendet samverkas på FSG 2018-02-20.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00012 3.6.1.3

Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera
utbetalning på 73 tkr till studieförbundet Ibn Rushd.
Ärendet i sin helhet
På Kulturnämndens sammanträde 2018-01-29 beslutades att ärendet om bidrag
till Ibn Rushd skulle återremitteras för vidare beredning. Kulturförvaltningen
har inhämtat mer information i ärendet och föreslår Kulturnämnden att bevilja
studieförbundet Ibn Rushd ett bidrag på 73 tkr.

Beslutsunderlag
1. Bidrag per studieförbund 2018
2. Angående studieförbundet Ibn Rushd, avdelning 0018 Västra
Beslutet expedieras till
1. Studieförbundet Ibn Rushd

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Bilagor: Bidrag per studieförbund 2018.
Angående studieförbundet Ibn Rushd, avdelning 0018 Västra.
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Kulturförvaltningen
Bidrag per studieförbund

2018
(tkr)
Bidrag

ABF

496

Bilda

168

Folkuniversitetet

239

Studiefrämjandet

536

Studieförbundet Vuxenskolan

554

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

265

Medborgarskolan

364

Sensus

236

Ibn Rushd

73

Kulturens bildningsverksamhet

69

Summa

3 000

Sida
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Datum

2018-02-13

Ang studieförbundet IBN RUSHD, avd 0018 Västra
På uppdrag av Kulturnämnden i Borås Stad har ovanstående studieförbund
belyst eftersom studieförbundet Ibn Rushd förekommit i sammanhang som
uttryckt bland annat antisemitiska och homofoba åsikter. Det handlar om en
talare som 2016 inbjudits av bland annat Islamiska förbundets och Ibn Rushd
vilken förespråkat antisemitism och homofobi.
Borås Stad är angelägen om att inte utge bidrag eller på annat sätt stödja
verksamheter som stödjer liknande åsikter och yttringar.
Resultat

Studieförbundet Ibn Rushd har tagit starkt avstånd i media från att den extreme
föreläsaren bjudits in 2016 och de har lämnat en rimlig förklaring till att så
kunnat ske.
I den belysning som Stadsledningskansliets avdelning CKS genomfört har inget
framkommit som tyder på att studieförbundet Ibn Rushd bedriver en
verksamhet som är odemokratisk eller på annat sätt förespråkar eller stödjer
yttringar som inte är förenliga med Borås Stads arbete för att värna demokratin.
Stadsledningskansliets avdelning CKS har inget att anföra mot att
studieförbundet Ibn Rushd erhåller finansiering/bidrag från Borås tad och
Kulturnämnden.
Bif: Svar på begärda frågor från Ibn Rushd/Suar Darir
Borås den 13 februari 2018
Peder Englund
AvdC/CKS
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Hemsida
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00028 1.2.3.1

Åsa Hedberg Karlsson
Handläggare
033 357627

Förslag till Borås Stads Skolbiblioteksprogram
2018-2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att förslaget till Borås Stads Skolbiblioteksprogram
2018-2020 sänds på remiss till Grundskolenämnden.

Ärendet i sin helhet
Borås Stad saknar idag ett Skolbiblioteksprogram. 2015 påbörjades ett arbete
för att ta fram ett gemensamt program för skolbiblioteksverksamheten. Något
gemensamt program togs inte fram men däremot utarbetades ett
förbättringsarbete för skolbiblioteken som startade 2016.
I och med en ny organisation i Borås Stad 2017 fick Kulturnämnden ansvar för
skolbiblioteksverksamheten. Ett avtal upprättades mellan Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen som klargör målen för verksamheten
och ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna. Under 2017 blev det tydligt att
det finns ett behov av ett Skolbiblioteksprogram för Borås Stad. Dels för att få
ta del av statliga och regionala medel, där det krävs ett gemensamt Skolbiblioteksprogram, dels för att förtydliga det uppdrag som skolbiblioteket och
skolbibliotekarien ska ha på skolorna i Borås Stad.
Arbetet med att ta fram Skolbiblioteksprogrammet har pågått sedan hösten
2017 och genomförts av en grupp med representanter från både Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Borås Stads Skolbiblioteksprogram 2018-2020
Beslutet expedieras till
1. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

g
a
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r
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Borås Stads

Skolbiblioteksprogram

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställs av: Kulturnämnden
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2018
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Skolbiblioteksprogram
2018-2020
Inledning
I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med
folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbiblioteksteam.
Skolbibliotek ska främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för
läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.
Verksamheten ska sträva efter likvärdighet och hög kvalitet. Skolbiblioteket ska bemannas
av fackutbildad bibliotekarie.

Mötesplats
Skolbiblioteket ska vara ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande. Det ska vara
tillgängligt för alla med öppettider anpassade till verksamheten. På mötesplatsen ska det
finnas plats för samtal, studier och vägledning till digitala medier och resurser.
Skolbiblioteket ska erbjuda ett aktuellt, varierat och elevanpassat medieutbud till alla
oavsett inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Integrerad del av undervisning och lärande
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara en pedagogisk
resurs i alla ämnen. I samverkan med skolans personal ska skolbibliotekarien bidra till
ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla elever.

Digital kompetens
Skolbiblioteket ska bidra till att ge alla elever förmågan att kunna använda Internet och
digital teknik för att stödja det egna lärandet. Detta ska också leda till ett ökat kritiskt
förhållningssätt och ett användande som är säkert och ansvarsfullt. Skolbiblioteket ska
öka kunskapen hos eleverna om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och inspirera
till ökad kreativitet i användandet av digitala resurser och verktyg.

Värdera och använda information
Skolbiblioteket ska bidra med stöd och vägledning kring faktasökning och källkritik.
Eleverna ska ges kunskap om hur sökmotorer och sociala medier fungerar och om hur
information sprids. De ska även ges möjlighet att utveckla strategier för att söka, välja
och kritiskt granska olika källors sökresultat.

Språkutveckling och läsfrämjande
Skolbiblioteket ska stimulera, utmana elevernas språkutveckling och fantasi samt inspirera
till ett ökat intresse för litteratur och läsning. Skolbiblioteket ska också bidra till att
utveckla elevernas multimodala läsförmåga.

Borås Stad | Skolbiblioteksprogram
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Aktivitetsplan för skolbiblioteket
Varje skolenhet ska skriva en aktivitetsplan för varje läsår som är tydligt kopplad till
skolans behov och skolbibliotekets uppdrag. Aktivitetsplanen ska utvärderas och följas
upp varje år.

Det systematiska kvalitetsarbetet
Varje skolenhet ska arbeta med skolbiblioteksverksamheten i sitt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska sträva efter att uppnå skolbiblioteksprogrammets intentioner.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00204 007

Intern kontrollplan 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2018 och översända
denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering
genom en workshop.
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 identifierade risker.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att identifiera
risker och aktivt finna förbättringsområden är en del av verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har arbetet med
intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.
Ärendet i sin helhet
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god
intern kontroll handlar 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.
Granskningen ska verifiera att:


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

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och
intern kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver
genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på
att 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. Nämnden kan även
välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering
genom en workshop.
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 identifierade risker. I planen specificeras
riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
I 2018 års interna kontrollplan belyses bland annat;
- Ytterligare satsningar i form av informationsspridning och kunskapshöjande
aktiviteter för att säkerställa att Borås Stads upphandlingsregler och LOU
(Lagen om offentlig upphandling efterlevs.
- Särskilt fokus på inköp med kreditkort för att säkerställa att redovisningen av
kostnaderna är transparant, att inköp sker inom ramavtal. En översyn ska också
göras för att se vilken administration inköp med kreditkort medför.
-Målsättningen är att alla verksamheter och arrangemang ska vara trygga och
öppna för både personal och besökare. Öppna mötesplatser och arrangemang
medför en risk för våld och hot om våld. Under året ska en genomgång av
säkerhetsrutiner vid verksamheter och arrangemang genomföras.
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Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att identifiera
risker och aktivt finna förbättringsområden är en del av
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som
hanteras på verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2018, 2018-02-01
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2018
Kulturnämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar 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.
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

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och
uppföljning av denna.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar
ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att 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. Nämnden kan även välja att i
intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
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 identifierade 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.
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras 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

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.
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2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Mål och
uppdrag

Risk att
verksamhet ej
bedrivs
ändamålsenligt
och effektivt

Det finns svårigheter att täcka upp för
grundverksamheten i takt med att nya uppdrag
tillkommer utan att resurser tillförs.
Förvaltningen får många uppdrag från olika
aktörer vilket ger svårigheter i helhetssyn
kopplat till alla uppdrag. Uppdragen kommer
även från nationellt och regionalt håll och
kräver uppföljning vid sidan av om de system
som Borås Stad använder. Bristande
helhetssyn kopplat till alla mål, uppdrag och
styrdokument som gäller för förvaltningen ger
svårighet för nämnden och
förvaltningsledningen att styra och leda
verksamheten.

Förvaltningens arbete och uppföljning av mål
och uppdrag

Översyn av alla
förvaltningens uppdrag och
mål i förhållande till
resurser, samt styrning från
kommunala, regionala och
nationella aktörer.
Översynen ska ge svar på
hur förvaltningen arbetar
med tilldelade mål och
uppdrag, hur prioriteringar
görs, samt hur man arbetar
med analys och
åtgärdsplaner vid
ofullständig måluppfyllelse

Varje år

Beslutsprocess
/ärendehanteri
ng

Risk för bristande
information i
besluts- och
ärendeprocess

Nämnden upplever svårigheter i
informationsflöde kopplat till beslut och
ärendehantering. Försenade eller bristande
underlag ger svårigheter i beslutsfattande. Ett
nytt verksamhetssystem för ärendehanteringCiceron har införts vilket också kan öka risken
för otydlighet i processen då det är ett nytt
system som vi behöver lära oss.

Ärendehantering och beslutsprocess

Översyn och kartläggning
av ärendehantering och
beslutsprocess.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för att
befintliga resurser
inte används
ändamålsenligt

Risk finns att representationsreglerna för
Borås Stad och Skatteverket inte följs vilket
leder till att resurserna inte används
ändamålsenligt. Representation ska ske med
omdöme och med tanke på kommunens
bästa.

Att representationsregler för Borås Stad och
Skatteverket efterlevs

Stickprov på fakturor

Varje år

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Representation
-utbildning

Anställda och förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på
kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontroll
frekvens

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Att Borås Stads regler för direktupphandling
efterlevs

Stickprov på gjorda inköp
inom gällande
beloppsgränser för
direktupphandling. Med
särskild granskning av
inköp inom
beloppsgränserna 100 000534 890 kr.

Varje år

Att kunskap om gällande regler

Informera om gällande
regler för berörda

Varje år

sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi
handlar alltid på ett sätt som vi kan försvara
både inför allmänheten och inom vår egen
organisation.
Upphandling

Inköp med
kreditkort

Risk att lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

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

Risk att ramavtal
inte följs

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

Att inköp följer ramavtal

Analys av rapport för
avtalstrohet.

Varje år

Risk för inköp
utanför ramavtal

Alla inköp i kommunen ska så långt det är
möjligt ske hos avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem saknas är det
rekvisition som gäller för erhållande av faktura.
Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt, handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet
med betalkortet är inte att det ska utgöra ett
alternativ till inköp mot faktura utan att det ska
minimera behovet av frekventa personliga
utlägg. Många inköpare med möjlighet till
alternativa betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar riskerna för att
inköp görs utanför ramavtal, att redovisningen
av kostnaderna inte blir transparent samt ger
en ökad administration.

Att inköp med kreditkort sker inom ramavtal

Stickprovskontroll av gjorda
inköp med kreditkort

Varje år

Risk för att
redovisning av

Alla inköp i kommunen ska så långt det är
möjligt ske hos avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem saknas är de

Redovisning av kostnader där inköp gjorts
med kreditkort

Översyn av hanteringen av
redovisade kostnader som
gjorts med kreditkort.

Varje år
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

kostnader inte är
transparent

rekvisition som gäller för erhållande av faktura.
Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet
med betalkortet är inte att det ska utgöra ett
alternativ till inköp mot faktura utan att det ska
minimera behovet av frekventa personliga
utlägg.
Många inköpare med möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som exempelvis
kreditkort ökar riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparant samt ger en
ökad administration.

Kontroll av inköp gjorda med kreditkort

Stickprovskontroll

Varje år

Risk för ökad
administration
kopplat till
redovisning av
kostnader

Alla inköp i kommunen ska så långt det är
möjligt ske hos avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem saknas är de
rekvisition som gäller för erhållande av faktura.
Borås Stad eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall beviljas. Syftet
med betalkortet är inte att det ska utgöra ett
alternativ till inköp mot faktura utan att det ska
minimera behovet av frekventa personliga
utlägg.
Många inköpare med möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som exempelvis
kreditkort ökar riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparant samt ger en
ökad administration.

Administration kopplat till redovisning av
kostnader av inköp gjorda med kreditkort

Översyn av administration

Varje år

Kontroll
frekvens

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

Brister i hantering, inventering och förvaring av
konstsamling kan orsaka skador på konst. Ett
nytt system för inventering av konstsamling har
introducerats samtidigt som det har varit en

Rutiner för konsthantering

Översyn och kartläggning
av rutiner för
konsthanteringen för den
egna konstsamlingen.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontroll
frekvens

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

hög personalomsättning i verksamheten. Detta
utgör en risk för att inventeringen inte är
fullständig och rutin för hantering av konst inte
är aktuell. Konstsamlingen har ett stort
ekonomiskt värde och affektionsvärde för
kommunen vilket gör det särskilt angeläget att
kvalitetssäkra arbetet.

Att förvaring av konst är ändamålsenlig

Stickprov på förvaring av
konst.

Varje år

Konstinventering

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

Varje år

Kulturskolan

Risk att ej kunna
uppfylla
målsättning om att
alla elever ska ges
plats på
Kulturskolan

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

Målsättning i förhållande till resurser

Översyn och analys av
målsättning i förhållande till
resurser. Analysen syftar till
att klargöra kostnader per
elev samt vilka effekter
målsättningen ger utifrån
olika perspektiv.

Varje år

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet
på våra
mötesplatser/vid
arrangemang

Risk för att hot och våld uppstår mot personal
eller besökare på våra mötesplatser eller
arrangemang uppstår. Öppna mötesplatser
med generösa öppettider medför ibland
ensamarbete vilket utgör en särskild sårbarhet.
Risken finns för alla verksamheter men särskilt
de i Kulturhuset, Kulturskolan och biblioteken.

Säkerhetsrutiner

Översyn och genomgång
av säkerhetsrutiner för
verksamheterna och vid
arrangemang.

Varje år

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att
ogiltiga/felaktiga
avtal skrivs

Personal saknar juridisk kompetens vilket ger
en osäkerhet vid avtalsskrivning. Felaktigt
skrivna avtal kan generera ekonomiska
förluster och felaktiga resultat. Risken avser
främst Stadsteatern.

Rutin för avtalsskrivning

Kontroll och genomgång av
rutiner vid avtalsskrivning.

Varje år

Kompetens vid avtalsskrivning

Utredning kring vilken
kompetens som krävs vid
avtalsskrivning, hur denna
kan tillgodoses och vilket
stöd som kan fås inom
Borås Stad

Varje år

Risk att vi inte når
målgruppen

Kulturförvaltningens målsättning är att nå ut till
alla boråsare med kulturutbudet. Eftersom
målgruppen är bred krävs många olika kanaler
för att nå ut. Det finns svårigheter i att nå nya
grupper/besökare än de som redan idag nyttjar
kulturutbudet.

Marknadsföring och information i förhållande
till målgrupp

Analys av
marknadsföringsinsatser
och informationsspridning
kopplat till olika
verksamheter och
målgrupper.

Varje år

Marknadsföring
och
kommunikation
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Datum

Instans

2018-02-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00018 007

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Uppföljning Intern kontroll 2017
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna
kontrollplanen 2017 och översända den till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Kulturnämnden beslutade 2017-02-21 om nämndens interna kontrollplan för
2017. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i nämndens
uppföljning av intern kontroll.
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad
för planering och uppföljning.
I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga
konsekvenser för verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om
vilka rutiner och riktlinjer som gäller. Inom vissa områden kan dock kontrollen
och kunskapen bli än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.
Ärendet i sin helhet
Kulturnämnden beslutade 2017-02-21 om nämndens interna kontrollplan för
2017. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i nämndens
uppföljning av intern kontroll.
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad
för planering och uppföljning.
I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga
konsekvenser för verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om
vilka rutiner och riktlinjer som gäller. Inom vissa områden kan dock kontrollen
och kunskapen bli än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.
Ett antal frågor som bör belysas i fortsättningen är:
-

Upphandling ska ske enligt Borås Stads regler för upphandling kopplat
till LOU (Lagen om offentlig upphandling). Gällande regler och
ramavtal behöver kontinuerligt kommuniceras ut till berörda
medarbetare för att säkerställa att kunskap finns.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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-

Tidigare kontroller kring inköp inom ramavtal visar en god avtalstrohet.
För ytterligare kvalitetssäkra processen kring inköp kommer fortsatta
kontroller göras med särskilt fokus på inköp med kreditkort.

-

Under året har ett arbete initierats med att se över mål, uppdrag och
styrdokument som gäller förvaltningens verksamhet. Satsningar har
gjorts för att höja kunskapen om dessa, Borås Stads styrmodell samt de
verksamhetssystem som finns som stöd. För att utveckla arbetet och
säkerställa en systematik i detta behöver fortsatta satsningar göras under
kommande år.

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att identifiera
risker och aktivt finna förbättringsområden är en del av verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har arbetet med
inter kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av intern kontrollplan 2017

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Uppföljning Intern kontroll 2017
Kulturnämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar 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.
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

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och
uppföljning av denna.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar
ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att 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. Nämnden kan även välja att i
intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
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 identifierade 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.
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras 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

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.
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2 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Konstinventering Beskrivning av läget för
konstinventeringen.

Analys
Konstinventering sker utifrån verksamhetssystemet Primus kontinuerligt.
Åtgärd
Eftersom systemet är nytt och det har varit en hög personalomsättning i verksamheten krävs
fortsatta insatser för att kvalitetssäkra processen- dessa lyfts i nämndens interna kontrollplan
för 2018.

3 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten Intern kontrollförfrågan skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta
på intranätet.

Analys
Borås Stads lönehanteringsarbete är till allra största del centraliserat och sker i ett gemensamt
system, heroma.
Lönen är alltid preliminär och risken för att felaktiga löner skulle betalas ut är minimal. Det som
eventuellt skulle kunna gå fel är eventuella ersättningar utöver ob och sjukskrivningar som inte
hanteras inom rätt månad. Då lönen alltid är preliminär sker rättning månaden efter i dessa fall.
Under de år som stickprov har genomförts inom området, har det inte någon gång
uppmärksammats att felaktiga löner betalats ut. Det kan således konstateras att systemet är
tillförlitligt och sannolikheten minimal för felaktigheter, liksom konsekvenserna om det skulle
uppstå.
Åtgärd
Inga ytterligare åtgärder är inplanerade och risken kan hållas under uppsikt inför kommande
år.

Samtliga verksamheter

Antal sjukskrivningar som påverkar verksamheten
negativt. Genomgång av längre sjukskrivningar och
hur dessa har påverkat verksamheten.

Analys:
En genomgång av förvaltningens sjukskrivningar överstigande 60 dagar är genomförd. I de
fåtalet ärenden som finns, är en rehabiliteringsplan upprättad och regelbundna avstämningar
genomförs där både chef och i de flesta fall HR-specialist deltar.
I de längre sjukskrivningsfallen finns ersättare på plats som vikarierar för den sjukskrivne
medarbetaren. I några fall flyttas vissa arbetsuppgifter över till andra medarbetare under tiden
som den sjukskrivne är bortavarande.
Vi har ett bra rehabiliteringsarbete med en tydlig systematik och process.
Rehabiliteringsprocessen är lika över hela staden.
Åtgärd
Inga ytterligare åtgärder behövs i dagsläget.
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4 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Representation-utbildning

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Analys
Några brister har upptäckts vid fakturakontrollerna. Det gäller att i vissa fall saknas
deltagarförteckning och syfte med representation och program vid kompetensutveckling samt
syfte med resor på några fakturor. På några fakturor har momsen vid representation inte
hanterats korrekt.
Åtgärd
Påminnelse till chefer om att fylla i/bifoga deltagarförteckningar på fakturorna och även att
syftet ska noteras vid olika typer av representation. Också information om momsregeln vid
representation till attestanter och om regler för attest av resor samt utbildningar.

Upphandling

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs Stickprov på leverantörers sammanlagda
belopp över gällande direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Från och med 2015 används en direktupphandlingsmodul från Visma som ger en bra struktur
och dokumentation av genomförda direktupphandlingar. Under 2017 har upphandling
genomförts gällande rekryteringstjänst av ny Konstmuseichef samt nytt biljett-/kassasystem för
Röda Kvarn.
Åtgärd
Information om upphandlingsreglerna i Borås Stad till berörda i verksamheterna.

Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
Kontroll av Kulturadministrationens samt Konstmuseets inköp av kontorsmaterial. Kontrollen
visar på en god avtalstrohet med några mindre undantag.
Åtgärd
Återkommande information till berörd personal.

Kontanthantering

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer samt
kontroll att rutiner för kontanthantering följs.
Stickprov

Analys
Kontroll utförd i Kulturhusets reception. Receptionen säljer biljetter till Teatern och
Konstmuseet samt har en mindre butik med böcker och diverse saker. De flesta varor har
streckkod. Receptionen använder en PC-kassa. Kontanterna förvaras i ett kassaskåp och
boxas vid behov i ett depositionsskåp i Kulturhuset. Depositionsskåpet tömmes en gång i
veckan av Loomis. På det hela en väl fungerande rutin.
Åtgärd
Information och rutingenomgång till ny personal.
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5 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Kontroll av diarieregistrering Genomgång av rutin.

Analys
Rutinen för posthantering och diarieföring har gåtts igenom av förvaltningens nämnds
sekreterare. Posthanteringen i Kulturhuset passerar nämndssekreterare vilket säkerställer att
ankomstdatum stämplas på inkommande post, handlingar diarieförs och kommer till rätt
tjänstemän. Nämndssekreterare registrerar all inkommande post och sparar alla inkommande
handlingar i ett år efter ankomstdatum för att säkerställa att inget glöms bort. Post som går till
de andra institutionerna sköts på plats och cheferna har ansvar att anmäla handlingar för
diarieföring till nämndssekreteraren. Samma rutin gäller för post som inkommer via mail. Den
post som inkommer och inte diarieförs, datumstämplas och sätts i pärm (brevbok), denna
arkiveras ett antal år. Posthantering och diarieföring upplevs fungera bättre efter påminnelser
som har gått ut till medarbetare och chefer, fler dokument skickas till nämndssekreteraren för
diarieföring än tidigare. Det är viktigt att inkommande post hanteras rätt och diarieförs i det fall
det behövs. I samband med övergången till det nya ärendehanteringssystemet Ciceron har
rutinen på nytt blivit aktuell.
Åtgärd
Under det kommande året kommer fokus läggas på att introducera Ciceron för alla
medarbetare och lära sig systemet fullt ut

Kontroll av bidragsgivningen till studieförbunden.
Stickprov

Analys
Ett besök gjordes på Studieförbundet Studiefrämjandet den 7:e december i deras lokaler på
Yxhammarsgatan 8-10. Studieförbundet tillhör de större studieförbunden och man informerade
om sin verksamhet, om utbildningar för cirkelledare, om samarbetet med olika föreningar, om
intern kontroll på förbundsnivå. Studiefrämjandet visade upp en mycket omfattande och väl
fungerande verksamhet.
Åtgärd
Fortsatt användning av Västra Götalands bildningsförbunds mall och rekommendationer för
fördelning av bidrag till Studieförbunden samt kontroll via årliga stickprov.

Kontroll av politiska beslut Stickprov

Analys
Stickprov har genomförts på beslut fattade av nämnden under verksamhetsåret 2017.
Kontrollerna har visat att besluten som stickproven har avsett har genomförts enligt nämndens
intentioner.
Många av besluten som politiken fattar är långsiktiga och kan ta flera år att genomföra, vissa
kräver samverkan med andra nämnder och ibland kan förutsättningarna ändras. Ett
förbättringsområde finns i att följa upp och uppdrag till att återrapportera till nämnden
kontinuerligt.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Under året har man påbörjat en diskussion i förvaltningen kring hur man effektivare ska
använda verksamhetssystemet Stratsys för verksamhetsplanering och uppföljning. Det är
viktigt att politikerna i nämnden blir involverade i detta arbete.

Kontroll av verksamhet Stickprov
Analys
Under 2017 har förvaltningen utvecklat sitt arbete med riskanalys i verksamheter och intern
kontroll. Alla verksamheter har arbetat med att identifiera risker utifrån sitt arbetsområde, även
ledningsgrupp och nämnd har involverats i arbetet.
Arbetet har lett till att identifierade risker kan omhändertas på olika nivåer i organisationen i
intern kontroll arbetet eller som förbättringsarbete.
Åtgärd
Under 2018 kommer området fortsätta att prioriteras för att utveckla arbetet på
verksamhetsnivå.
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Datum

Instans

2018-02-27

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00015 100

Maria Antonsson
Handläggare
033 357676

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december
2017
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna
synpunkter januari-december 2017.
Ärendet i sin helhet
Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat, 25 inlämnade
synpunkter 2017 mot sex motsvarande period 2016.
Kulturförvaltningen har delvis följt rutinen. Tre av de som lämnat in
synpunkter och som vill ha återkoppling har inte fått det i tid, vilket är inom 10
arbetsdagar från det att synpunkten kommit handläggaren tillhanda.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017,
Kulturnämnden.

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

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
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 redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat, 25 inlämnade synpunkter under 2017
mot sex motsvarande period 2016.

2 Antal inkomna synpunkter Januari –
December 2017
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Borås Stadsteater

0

Biblioteken i Borås

9

Klagomål på tjänster, bland annat öppettider, hemsida
och service

Textilmuseet

6

Beröm för utställningar, samt utställningsförslag

Borås Museum

0

Borås Konstmuseum

6

Borås Kulturskola

0

Kulturkontoret

4

Totalt för förvaltningen

Beröm för konststaden Borås, samt klagomål på konst,
belysning och ljudnivå.

Klagomål på information, nedläggning av Rockborgen
samt affischering.

25

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Verksamhetsmått

Beröm 2017

Fråga 2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall 2017

1

5

10

1

3

4

3

5

11

Bemötande
Fysisk miljö

4

Information
Tjänster

1

2
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Verksamhetsmått
Totalt

Beröm 2017

Fråga 2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall 2017

5

2

5

13

25

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 utrymme att göra extrautställning 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 och arrangemang. Synpunktslämnarna vill inte ha svar.
När det gäller klagomål på tjänster avser den 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 få tillgång till bibliotekets utbud av tjänster och medier. Ett klagomål har tagits
emot där synpunktslämnaren frågade efter ett kladdpapper och blev hänvisad till att ta ur
papperskorgen (återvinningen). Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
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.
Synpunkter (åsikter) har inkommit föranlett av en händelse på Kristinebergs bibliotek. Åsikterna har
uppkommit i samband med reaktioner på att Astrid Lindgrens klassiker "Pippi i Söderhavet" lästes upp
för en grupp barn. Synpunktslämnarna vill inte ha svar.
En synpunktslämnare vill att Kristinebergs bibliotek ska finnas kvar och inte rivas. Synpunktslämnaren
vill inte ha svar.
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. Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Synpunkt om klagomål har inkommit i samband med utställningen In Situ//GIBCA extended där
konstverket på Kulturhusets fasad med tillhörande morseljud är för hög och stör nattsömnen för
närboende. Synpunktslämnaren har fått till svar att ljudnivån ska sänkas.
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 vara 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.

Kulturnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017

4(5)

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2017

25

0

25

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Delvis

Kulturförvaltningen har delvis följt rutinen. Tre av de
som lämnat in synpunkter har inte fått svar i tid, vilket
är inom 10 arbetsdagar.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00197
860

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

Plan för Kulturnämndens arbete 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till upplägg för nämndens arbete
under 2018.
Sammanfattning
Kulturnämnden ska under 2018 särskilt fördjupa sig i hur mötesplatser hela
tiden utvecklas och är en spegel av sin tid. Studiebesök och föreläsningar med
workshops sker i anslutning till nämndens ordinarie möten.
Ärendet i sin helhet
Kulturnämnden ska under 2018 särskilt fördjupa sig i hur mötesplatser hela
tiden utvecklas och är en spegel av sin tid. Studiebesök och föreläsningar med
workshops sker i anslutning till nämndens ordinarie möten enligt följande:
27 februari
Studiebesök på byggarbetsplatsen för ny Kulturskola, Simonsland
11 juni, heldag tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden.
Föreläsningar om offentliga mötesplatser. Externa föreläsare. Workshop
22 oktober
Studiebesök i den färdigställda Kulturskolan, Simonsland
19 november
Studiebesök på Dalsjöfors meröppet bibliotek samt Almedahls museum i
Dalsjöfors.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2017-12-18 § 49

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Samverkan
Ärendet är samverkat i FSG 2018-02-20
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzen
Förvaltningschef

