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Ewa Bramstång (MP) 
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Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 februari 2023  

Paragrafer §§ 18-38 
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§ 18  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Jon Hjärne som protokollsjusterare. Justeringen sker digitalt den 23 februari 
2023. 
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§ 19  

Godkännande av föredragningslista 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa nämndens föredragningslista genom att 
godkänna att Vänsterpartiets initiativärenden ”Busstorgets gestaltning” och 
”Fler gemensamma utrymmen för konstutövare” förtecknas som punkt 20 
respektive 21 på dagordningen. 
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§ 20  

Informationsärenden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Burén informerar nämnden om Kulturkortet som delas ut till nämndens 
ledamöter och ersättare.  
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§ 21  

Redovisning av verksamhetsplaner 2023  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tackar verksamhetscheferna för deras presentationer och 
beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 22  

Allmänhetens frågestund  

Kulturnämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid sammanträdet. 
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§ 23 Dnr KUN 2023-000092.3.4.1 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2022 med tillägget att meningen ”Klimatet blir tuffare på 
biblioteken som en konsekvens av ett förändrat samhällsklimat” stryks från 
stycket slutsatser. 

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

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

Slutsatser  
Alla chefer och skyddsombud i förvaltningen har eller planerar att gå 
arbetsmiljöutbildningar. Flera av förvaltningens verksamheter arbetar i 
samverkan med andra förvaltningar vilket kräver tydliga rutiner i 
arbetsmiljöarbetet. Det kan utvecklas.  

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

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

På biblioteken är det framförallt trakasserier, hot och våld från besökare som 
anmäls.  

När det gäller Teaterns inrapporterade olycksfall, så är det gästspelare som står 
för merparten av anmälningarna. Introduktionen av gästspelare skall därför ses 
över. 
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Förvaltningen bedömer att nedan aktiviteter behöver genomföras i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2023. 

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

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

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

• Fortsatt kontinuerligt arbete med våld- och hot 
• Fortsatt arbete med ljudnivån inom kulturskolan 

• Hanteringen av lokalfrågor behöver utvecklas 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning SAM Kulturnämnden 2022 
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§ 24 Dnr KUN 2023-000061.2.4.1 

Årsredovisning 2022 för Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner årsredovisning 2022 och översänder till 
Kommunstyrelsen 

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

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

Axplock av satsningar och utvecklingsarbete 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årets nämndbidrag är 196 800 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2022 

2. Uppföljning av Kulturprogrammet 2022 

3. Kulturutbud barn och unga 2022 

4. Verksamhetssammanställning 2022 
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§ 25 Dnr KUN 2023-000113.2.1.0 

Miljörapport Tertial 3 2022 - Kulturnämnden 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 3 2022 - Kulturnämnden 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-20 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 26 Dnr KUN 2022-001593.6.5.25 

Redovisning av 2022 års inköp av konst, Konstmuseet 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
2023 års inköp av konst till Borås konstmuseum redovisas enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av inköpt konst under 2022 
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§ 27  

Muntlig dragning om Styr och ledningssystemet  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att bordlägga Muntlig dragning om Styr och 
ledningssystemet till nämndens sammanträde 17 april.  
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§ 28 Dnr KUN 2022-001603.6.5.25 

Redovisning av 2022 års inköp av konst, DKM 

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

Sammanfattning av ärendet 
Följande verk har tillförts De kulturhistoriska museernas konstsamlingar 2022, 
inklusive förvärv så som donationer och inköp. 

Två verk från utställning Material World, ett av Ian Berry (Storbritannien) från 
serien Hotel California 145 tkr och en tolkning av samma verk av modedesigner 
Jonathan Christopher (Holland) för 11 tkr. Vidare två verk i handvävd rya av 
Emelie Röndahl (Sverige), Generisk medelålders man 1 och 2, för 60 tkr. 

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

Beslutsunderlag 
1. Inköp till De Kulturhistoriska Museerna 2022 
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§ 29 Dnr KUN 2023-000053.6.1.3 

Integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 
2023  

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

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

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

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

Kulturnämnden beviljar Medborgarskolan Region Väst 160 tkr för aktiviteten. 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Medborgarskolan Region Väst: Aktiviteter vid mötesplatserna 
2023 
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§ 30 Dnr KUN 2022-001071.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för 
Kulturförvaltningen 2022 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
1.  Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022, 
Kulturnämnden 
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§ 31 Dnr KUN 2023-000071.2.3.1 

Delegationsordning 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner delegationsordning 2023 med gjort tillägg i p 2.1 
samt att p. 2.7 ”uthyrning över två år” ändras från presidiet till nämnd. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Delegationsordning 2023 
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§ 32 Dnr KUN 2021-000521.2.3.2 

Intern kontrollplan och riskanalys 2022 

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

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

Genom att identifiera risker och se förbättringsområden minskas riskerna för 
att fel uppstår. Kulturnämnden säkerställer så långt som det är möjligt att målen 
uppnås och att en analys kan genomföras efteråt. I en riskanalys genomförs 
bedömningar med sannolikhet och konsekvens med efterföljande konkreta 
åtgärder för att motverka, förebygga eller minimera risker. I Kulturnämndens 
riskanalys identifierades inga risker högre än 12, och därför krävs inte några 
direktåtgärder. 

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

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan – 2022         
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§ 33 Dnr KUN 2022-001621.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden enligt utsänd lista redovisas. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning över delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
2023-02-20 
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§ 34 Dnr KUN 2022-001631.1.3.0 

Redovisning av anmälningsärenden 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden enligt utsänd lista redovisas. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning över anmälningsärenden inför Kulturnämndens 
sammanträde 2023-02-20 
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§ 35 Dnr KUN 2022-001641.1.3.0 

Inkomna och avgivna skrivelser 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna och avgivna skrivelser enligt utsänd föredragningslista redovisas. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning över inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens 
sammanträde 2023-02-20 
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§ 36  

Biljetter till Borås Symfoniorkester 21 mars och 25 april  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tilldela Monica Haglund Borg (S), Viktor Åberg (S), 
Linda Johansson (V) varsin biljett till konserten den 21 mars.  

Maria Lindgren (SD), Valéria Kant (KD), Catharina Rapp (C), Farzaneh 
Gashemi (C) tilldelas varsin biljett till 25 april. Samt att Peter Viberg (V) 
tacksamt tar emot en biljett från Moderaterna och Kristdemokraterna.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Symfoniorkester erbjuder Kulturnämnden fem stycken 
abonnemangsbiljetter till konserten på Åhaga den 21 mars och 25 april. 
Fördelningen är två biljetter till Mittsamverkan, två biljetter till Moderaterna 
och Kristdemokraterna och en biljett som fördelas mellan Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet.   
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§ 37 Dnr KUN 2023-000213.6.5.25 

Initiativärende V: busstorgets gestaltning 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att remittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast tas upp för beslut i Kulturnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet i Kulturnämnden har genom Peter Viberg (V) lämnat in ett 
initiativärende avseende Busstorgets gestaltning, se bilaga 1. 
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§ 38 Dnr KUN 2023-000223.6.1.25 

Initiativärende V: Fler gemensamma utrymmen för 
konstutövare 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att remittera ärendet till Kulturförvaltningen för 
handläggning och att ärendet snarast tas upp för beslut i Kulturnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet i Kulturnämnden har genom Peter Viberg (V) lämnat in ett 
initiativärende avseende Fler gemensamma utrymmen för konstutövare, se 
bilaga 2. 
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