
 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Per-Olov Pell 
Handläggare 
033 357641 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-03-26 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2017-00219 026 
 

  

 

Svar på Stadsrevisionens rapport om jämställdhet och 

mångfald i förenings- och kulturlivet  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ytterligare analysera Kulturskolans verksamhet i 

syfte att resurser fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges intentioner 

avseende jämlikhet och mångfald, samt att översända svar på rapporten till 

Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 

Granskningen omfattar kultur- och fritidsverksamhet som antingen bedrivs i 

kommunal regi eller får stöd av kommunala bidrag. Den avser Fritids- och 

folkhälsonämndens och Kulturnämndens ansvarsområden och avgränsas till 

nämndernas barn- och ungdomsverksamheter.  

När det gäller Kulturnämndens ansvarsområde så omnämns Borås Stads 

Kulturprogram, 2013-2016. Ett nytt program, Kultur- och Biblioteksprogram 

för Borås Stad gäller för 2017-2018. I det nu gällande programmet finns flera 

fokusområden riktade mot barn- och ungdomar. 

Kulturnämndens bidrag till kulturföreningar med barn- och 

ungdomsdeltagande finns inte med i granskningen.  

Inom Kulturnämndens ansvarsområde så granskas Borås Kulturskola i 

rapporten.  

Kulturförvaltningen ska analysera dessa punkter och utreda en del möjliga 

förbättringsåtgärder. 

              

Ärendet i sin helhet 

Granskningen omfattar kultur- och fritidsverksamhet som antingen bedrivs i 

kommunal regi eller får stöd av kommunala bidrag. Den avser Fritids- och 

folkhälsonämndens och Kulturnämndens ansvarsområden och avgränsas till 

nämndernas barn- och ungdomsverksamheter.  

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Ur ett 

kvantitativt perspektiv anses en jämn könsfördelning råda då andelen kvinnor 

respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.  
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Mångfaldsarbete handlar om att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

När det gäller Kulturnämndens ansvarsområde så omnämns Borås Stads 

Kulturprogram, 2013-2016. Ett nytt program, Kultur- och Biblioteksprogram 

för Borås Stad gäller för 2017-2018. I det nu gällande programmet finns flera 

fokusområden riktade mot barn- och ungdomar. 

Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser på kultur- 

och fritidsverksamhet. Kostnad för kulturverksamhet avser stöd till föreningar, 

bibliotek, kulturskola etc. per invånare.  

En stor del av rapporten består av granskningsresultat avseende 

föreningsbidrag, via Fritids- och folkhälsonämnden, såsom bidrag till 

ungdomsföreningar samt granskning av Fritids- och folkhälsonämndens 

verksamheter Öppen ungdomsverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, Skatehallen 

och Brygghuset.   

Kulturnämndens bidrag till kulturföreningar avseende barn- och 

ungdomsdeltagande är inte medtaget i granskningen.  

Inom Kulturnämndens ansvarsområde så granskas Borås Kulturskola i 

rapporten.  

Sammanfattningsvis så konstateras att andelen flickor, 55 %, är högre än 

andelen pojkar, 45 %, i verksamheten och att viss verksamhet finns riktad mot 

socioekonomiskt svaga områden och mot flickor och pojkar med 

funktionsnedsättningar.  

Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsförvaltningen och 

Kulturförvaltningen är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten 

ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.  

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att kultur- och fritidsverksamhet 

riktad mot ungdomar är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i 

syfte att säkerställa att resurser fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges 

intentioner. Förslagsvis via en fritidsvaneundersökning samt analys av hur 

resurser fördelas ur ett mångfaldsperspektiv, hur resurser fördelas till barn och 

unga med funktionsnedsättningar, hur resurser fördelas mellan socio-

ekonomiskt svaga och starka områden samt resursfördelningen ur ett HBTQIA 

perspektiv.  

Kulturförvaltningen ska analysera dessa punkter och utreda en del möjliga 

förbättringsåtgärder. Kulturskolan får i de nya lokalerna från och med hösten 

2018 med en specialinredd lokal, bättre möjligheter att utöka verksamheten för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vidare ska Kulturskolans 

kulturråds-projekt, Mobil Kulturskola, utöka verksamheten mot denna 

målgrupp och även mot eleverna i socioekonomiskt svaga områden. En stor 

utvecklingspotential är ombyggnaden av Hässlehus till Mötesplats 

Hässleholmen, klar under våren 2019. Kulturförvaltningen och Fritids-och 

folkhälsoförvaltningen samverkar om Mötesplats Hässleholmen. I mötesplatsen 
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ska samarbete ske mellan fritidsgården, biblioteket och kulturskolan, vilket kan 

skapa fler möjligheter till deltagande både vad gäller jämlikhet och mångfald. I 

en nyligen genomförd Medborgardialog på Hässleholmen har det tydligt 

framkommit att de boende på Hässleholmen önskar fler kulturaktiviteter, 

sportaktiviteter och aktiviteter som möjliggör en social samvaro.      

Beslutsunderlag 

1. Jämställdhet och Mångfald i Förenings- och Kulturlivet, Stadsrevisionen 

2017-12-11 

                               

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 


