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Datum 
2022-12-12 

 

Instans 
Kulturnämnden 

 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Röda rummet, måndagen den 12 december kl 15.00 
 
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 15.00-15.45 
följt av nämndsammanträde som startar klockan 15.45 med allmänhetens 
frågestund.  
  
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 
 
 
Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

 
 
Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 5 december kl 17.30 hos ordförande 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 6 dec i Lill-Knut, 
Klusterhuset. 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 
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Budgetuppföljning till och med november 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning till och med november 2022 

Ärendet i sin helhet 
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i 
nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken, Kulturskolan och 
enhetschefer. Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 800 tkr.  

Prognosavvikelsen är + 3 970 tkr för helåret.  

Avvikelser  

Biblioteken +1 000 kr, orsaken till plusresultatet är tjänster som har varit 
vakanta och svåra att tillsätta, samt långtidssjukskrivningar på 
skolbibliotekssidan som är svåra att täcka med vikarier.  

Konstmuseet -700 tkr på grund av att projekten Borås Bright Art och 
Tunbjörk blivit dyrare än planerat av olika omständigheter.  

Teatern +1 000 tkr på grund av några vakanta tjänster under året.  

Stöd till övrig kulturverksamhet -280 tkr på grund av större årsbidrag till 
kulturföreningar än budget, enligt beslut i Kulturnämnden i januari 2022. 
Bufferten används för att täcka denna avvikelse.  

Kulturskolan +1 000 tkr på grund av några vakanta tjänster under året.  

Buffert +1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning till och med november 2022  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 
10-dagars 2022-11  
Kulturnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  Ack utfall fg 

år Budget Budget för 
perioden Ack utfall Avvikelse Prognos-

avvikelse 

Kulturnämnden  773 1 405 1 288 1 078 211  

Kulturadministration  8 968 9 760 8 947 8 648 299  

Biblioteksverksamhet  42 321 55 226 50 624 46 084 4 540 1 000 

Museiverksamhet och kulturminnesvård  18 552 23 392 21 442 19 340 2 102  

Konst och utställningsverksamhet  14 887 11 014 10 096 11 362 -1 266 -700 

Teaterverksamhet  19 141 27 371 25 090 20 642 4 448 1 000 

Publika möten  14 487 8 675 7 952 7 617 335  

Kulturskolan  32 806 39 834 36 515 32 128 4 386 1 000 

Stöd till studieorganisationerna  0 3 500 3 458 3 377 82  

Stöd till övrig kulturverksamhet  0 4 329 4 241 4 500 -258 -280 

Läromedel, utrustning o skolbibliotek  8 974 10 343 9 481 9 052 429  

Buffert 0 1 950 1 788 0 1 788 1 950 

Nettokostnad 160 908 196 800 180 923 163 828 17 095 3 970 

Kommunbidrag       

Resultat jämfört med kommunbidrag      3 970 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Resultat jämfört med tillgängliga medel      3 970 

Verksamhetsmått 
Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 731 588 73 154 73 299 75 463 

Antal besökare biblioteken i Borås 650 000 431 936 46 261 45 188 42 578 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal besökare Borås museum 25 000 26 506 303 323 202 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 61 244 4 296 5 839 5 287 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 41 315 2 285 5 475 13 032 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

2 000 0 0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

300 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal besökare Stadsteatern 15 000 9 721 1 120 1 744 576 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal elever Kulturskolan 2 100  2 010 2 317 2 297 



 
10-dagars 2022-11  
Kulturnämnden 
Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 6 482 771 1 237 1 034 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Nov 
2022 Utfall Nov 2021 Utfall Okt 2022 Utfall Nov 2022 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 229 708 13 000 26 358 24 109 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken, 
Kulturskolan och enhetschefer. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 800 tkr. 
Prognosavvikelsen är + 3 970 tkr för helåret. 
 
Avvikelser 
Biblioteken 
+1 000 kr, orsaken till plusresultatet är tjänster som har varit vakanta och svåra att tillsätta, samt långtidssjukskrivningar på 
skolbibliotekssidan som är svåra att täcka med vikarier. 
 
Konstmuseet 
-700 tkr på grund av att projekten Borås Bright Art och Tunbjörk blivit dyrare än planerat av olika omständigheter. 
 
Teatern 
+1 000 tkr på grund av några vakanta tjänster under året. 
 
Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten 
används för att täcka denna avvikelse. 
 
Kulturskolan 
+1 000 tkr på grund av några vakanta tjänster under året. 
 
Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 
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Återrapportering och beslut av aktivitetsplan 2022 och 
2023 för utveckling av populärmusiken i Borås 2021-
2024 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner återrapportering av Aktivitetsplan 2022 (Utveckling 
av populärmusiken i Borås 2021-2024), samt godkänner den uppdaterade 
aktivitetsplanen för verksamhetsåret 2023. 

Sammanfattning 

Aktivitetsplanen Utveckling av populärmusiken 2021-2024 är baserad på den 
musikutredning som Kulturförvaltningen genomförde under 2019 (Dnr KUN 
2018-00137). Aktivitetsplanen återrapporteras årligen och i samband med detta 
uppdateras aktivitetsplanen för det kommande året.  

Aktivitetsplanen för 2022 hade målsättningen att mobilisera Borås Musikliv att 
identifiera, utveckla och stärka möjliga scener och mötesplatser för 
populärmusiken, samt stärka kunskaperna om musiklivets förutsättningar. Året 
har präglats av återhämtning efter pandemins verkningar. En del av 
aktiviteterna har pausats eller skjutits på framtiden, till exempel Musikforum.  

I april 2022 presenterades den förstudie kring Borås möjligheter att etablera en 
kompletterande scen för populärmusik som genomförts under 2021. I samband 
med detta uppdrogs Kulturförvaltningen att fördjupa förslaget med mer 
information kring drift och organisation, samt att utreda möjligheterna att 
införa ett nytt arrangörsstöd som kan sökas av fler organisationsformer än 
ideella föreningar. Uppdragen redovisas under 2023. 

Tjänstemän från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen 
har skapat dialog om ungas möjlighet att utöva och uppleva populärmusik, med 
fokus på musikstudioverksamhet. Genom en armkroksresa med representanter 
från förvaltningar och bolag i Borås Stad till Örebro och showcasefestivalen 
Live at Heart har även en dialog om populärmusikens funktion och relation till 
stad, närings- och kulturliv påbörjats. Under året har ett antal arrangemang och 
samarbeten genomförts i samverkan med lokala och regionala aktörer för att 
stärka musikutbudet för unga, lokalt arrangörsskap och som regional 
angelägenhet.  

Sammantaget finns nu flera uppdrag, dialoger och samarbeten att följa upp i 
nästa års aktivitetsplan. Den uppdaterade aktivitetsplanen för 2023 redovisas i 
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bilagan: Uppdaterad aktivitetsplan för 2023 (Utveckling av populärmusiken i 
Borås 2021-2024). 

Ärendet i sin helhet 
Återrapporteringen av Aktivitetsplan för utveckling av populärmusiken i Borås 
2021-2024 ska ge en bild av arbetet under året samt utvärdera aktiviteterna och 
ge förslag på justeringar för aktivitetsplanen inför 2023. Den uppdaterade 
aktivitetsplanen för 2023 redovisas i bilagan Uppdaterad aktivitetsplan för 2023 
(Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024). 

Bakgrund 
Utvecklingsarbetet med att skapa bättre förutsättningar för 
populärmusikområdet i Borås har sin bakgrund i den musikutredning som 
Kulturförvaltningen genomförde under 2019 (Dnr KUN 2018-00137). I maj 
2020 godkände Kulturnämnden utredningen Musikutredning 2019 och 
uppdrog samtidigt Kulturförvaltningen att utforma en aktivitetsplan för åren 
2021-2024 samt att utreda möjligheterna för att upprätta en (fysisk) scen för 
populärmusik i Borås. 

I september 2020 godkände Kulturnämnden förslaget på aktivitetsplan för 
populärmusiken 2021-2024. Målsättningen är att uppnå ett levande, genrebrett 
musikliv som präglas av delaktighet och har en fungerande återväxt av utövare, 
arrangörer och publik 

Sammanfattning av lägesbilden 2022 
Pandemin covid-19 har påverkat arbetet på så vis att många av de planerade 
aktiviteterna i den fyraåriga planen har behövt skjutas upp. Under 2022 har 
ambitionen varit att hämta upp en del av arbetet med att skapa dialog kring 
frågan, men det rent praktiska samverkansarbetet har blivit förskjutet på 
framtiden i flera fall. Sammantaget är arbetet med aktivitetsplanen något 
förskjuten på så vis att vissa av de planerade aktiviteterna inte har hunnit 
genomföras under 2022. Exempelvis har formatet Musikforum pausats. 

I kultur- och musiklivet har året präglats av återhämtning efter pandemin. 
Många konsertserier har varit uppskjutna, och programlagd verksamhet har 
successivt skjutits på framtiden, om den inte ställts in. I andra delar av 
kulturlivet har publiken lyst med sin frånvaro, men för populärmusikområdet 
tycks intresset från publiken ökat i vissa fall.   

Under senhösten har Kulturföreningen Tåget kunnat öppna verksamheten igen 
i sina nya lokaler på Bryggaregatan, vilket stärker möjligheterna för 
musikarrangemang i det mindre formatet. 

Inför 2023 behövs en starkare samverkan med övriga förvaltningar och aktörer 
som berörs och inverkar på utvecklingsarbetet. Det handlar dels om 
målsättningen att stärka musiklivets perspektiv i utvecklingen av stadslivet, men 
också att stärka barn och ungas möjligheter att utöva och uppleva sin 
generations musik. En viktig samverkansyta för dessa frågor är Socialt Hållbart 
Borås och målsättningen Meningsfull fritid. 

Arbetet med ungas tillgång till studioverksamhet som varit i fokus under 2021 
har delvis avstannat under 2022, men med nya plattformar för samverkan finns 
stora möjligheter att uppta arbetet under 2023.  

Återrapporteringen av genomförda aktiviteter under 2022 redovisas under de 
fyra fokusområdena: 
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• Musiklivets återväxt – ungas möjligheter att utöva musik, arrangera och 
forma gemenskaper 

• Professionella och ideella arrangörers förutsättningar 
• Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och utvecklas 

i Borås 
• Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och internationellt 

 

Samverkan kring barn och unga 
En intern samverkansgrupp som bildades under 2021 har fortsatt dialogen 
under 2022. Medverkande har varit tjänstemän från Kulturförvaltningen och 
Fritids och folkhälsoförvaltningen. Bland annat har behovet av stöd kring 
enklare studioteknik och handledning för unga lyfts. 

I mars 2022 genomfördes en Guldpusselkväll i samverkan mellan Publika 
möten och Kulturskolan i deras lokaler på Simonsland. Gästartist var Emma-
Lee Andersson (Göteborg/Stockholm) med det lokala bandet Avery Quinn 
som förband.  

Ungas möjligheter att utöva, uppleva och arrangera populärmusik 
Fokuset på ungas tillgång till studioverksamhet och eget musikskapande har 
framförallt drivits inom ramen för Kulturskolans arbete. Den studio som idag 
finns tillgänglig för unga som inte är inskrivna på Kulturskolan är på 
Hässlehuset i Borås. Kulturskolan utvecklar också det Musiklabb som finns på 
Simonsland, som vänder sig till elever på Kulturskolan.   

Studieförbundet Vuxenskolan driver det integrationsfrämjande projektet Unga 
möts på Hemgården (Dnr KUN 2020-00156), med syfte att stärka ungt 
arrangörskap och att skapa en öppen scen för unga kulturutövare från olika 
stadsdelar i Borås. Tillfällena har genomförts i Stadsparken under sommaren 
och Kulturförvaltningen har kunnat samverka i förberedelserna med 
information om bland annat En snabb slant samt med medverkan av Borås 
Stads Sommardansare vid två av tillfällena. 

Som inspiration genomfördes under våren ett gemensamt studiebesök med 
projektledaren Charlotte Brorsson Trell till Klubb3Lång som är Göteborgs Stad 
Kulturskolas verksamhet. Klubben riktar sig till unga mellan 13 och 19 år och 
arrangerar regelbundet tillfällen där alla unga från hela staden kan uppträda med 
egna uttryck, men också möta professionella kulturaktörer/artister på scen eller 
i workshopformat. 

Under året har dialoger förts med Borås TME, Högskolan i Borås, Borås City 
samt Studentkåren i Borås. Generellt har diskussionen stärkts kring 
studenternas utbud av kultur och nöje, och därmed också möjligheterna att 
uppleva populärmusik i Borås. 

Professionella och ideella arrangörers förutsättningar 
Rapporten Scen för populärmusik Borås godkändes av Kulturnämnden i april 
2022. Rapporten sammanfattade utredningsarbetet kring frågan om 
möjligheterna att etablera en medelstor scen anpassad för populärmusik i Borås. 
I samband med att rapporten godkändes adderades två uppdrag till arbetet med 
aktivitetsplanen. Kulturnämnden beslutade att:   

• Ge Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en möjlig 
organisations- och driftsform för en scen anpassad för populärmusikens 
villkor. Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2023. Samt att: 
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• Uppdra Kulturförvaltningen att utreda ett nytt arrangörsstöd i syfte att 
stödja kulturarrangörer med andra organisationsformer än den ideella 
föreningen. Uppdraget delrapporteras i december 2022 i samband med 
att aktivitetsplanen redovisas och slutrapporteras i juni 2023. 

Under 2022 planeras en arbetsgrupp med en blandad expertis kring den första 
frågan om scenens drift och organisation, som planeras att starta sitt arbete i 
december 2022.   

Frågan om ett nytt arrangörsstöd utreds inom Publika möten och har under 
hösten fokuserats på att avgränsa frågan samt att jämföra exempel på liknande 
arrangörsstöd nationellt. 

Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och 
utvecklas i Borås 
En viktig förutsättning för att stödja utvecklingen av Borås musikliv är att fler 
inom de verksamhetsområden som påverkar musiklivet får kunskap om hur de 
kan främja, men också samverka med, musiklivet. Bland annat har en 
armkroksresa till Örebro och showcasefestivalen Live at Heart genomförts. Med 
på resan var representanter från Kulturförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt näringslivsavdelningen i Borås Stad, tillsammans 
med representanter från Borås TME och Högskolan i Borås. 

I Örebro har regionala, kommunala och privata aktörer byggt upp en 
samverkan som gör att parter från musik- och filmindustrin årligen samlas i 
staden för att uppleva nya artister och ta del av seminarier och föreläsningar 
samt livemusik från hela världen.  Gruppen från Borås fick möjlighet att träffa 
arrangörerna av festivalen och ta del av deras arbete och vision. Vidare kunde 
gruppen titta närmare på den förändring av stadens utbud av musikscener, som 
stärkts i samverkan mellan entreprenörer, Region Örebro län och Örebro Stad. 

Under december planeras även en resa till Uddevalla kommun, som arbetar 
med resurssättning till kulturlivet genom att etablera ett Kulturstråk i centrala 
Uddevalla. 

Under våren 2022 har Publika möten samverkat med den ekonomiska 
föreningen Dalen4Musik som för första gången arrangerat Dalfestivalen i 
Dalsjöfors. Publika möten har stöttat med teknik samt viss marknadsföring 
inför festivalen.  

Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och internationellt 
Även för 2022 har Kulturförvaltningen slutit ett samarbetsavtal med Västra 
Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling. Samarbetet har i 
huvudsak fokuserat på frågan kring att etablera en scen för populärmusik och 
därmed på projekteringen av en arbetsgrupp kring frågan. 

Under hösten 2022 har Publika möten deltagit inom samverkan för den 
regionala festivalen Planeta Festival tillsammans med Hemgården i Borås. 
Hemgården har huserat två av festivalens programpunkter i Borås, varav 
Publika möten presenterade en i samverkan med den regionala arrangören 
Kalebassi med koraspelaren Senny Camara från Senegal och yogainstruktören 
Fatou Sonko från Borås, som initierat formatet Diversity Yoga. 

Publika möten samverkade även kring Planeta Festivals förskolekonsert. 
Tillsammans med Sandareds bibliotek och förskoleförvaltningen genomfördes 
två konserter i Sandared biblioteks aula. Förskolorna i Sandared bjöds in till 
livekonserterna, som också tillgängliggjordes via streaming till samtliga 
förskolor i Borås Stad. 
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Under året har Kulturförvaltningen träffat Svensk Live för att diskutera 
musikarrangörernas förutsättningar i Borås. Svensk Live är en 
intresseorganisation som samlar Sveriges arrangörer inom 
(populär)musikområdet. 

Publika möten har även samverkan med VG Live, som är en regional 
underförening till Svensk Live. Under våren 2022 förlade föreningen sitt 
årsmöte till Kulturhuset i Borås och Publika möten fick tillfälle att presentera 
rapporten Scen för populärmusik Borås för det regionala nätverket. 

Publika möten har under året deltagit som representant i referensgruppen för 
arrangörsstödet VG Doer som administrerats av VG Live. Arrangörsstödet är 
finansierat av Västra Götalandsregionen och har varit ett uppstartsstöd efter 
pandemin som riktar sig till arrangörer inom populärmusikområdet i regionen. 
Medverkan har inneburit större kunskaper om de regionala arrangörer som 
söker bidrag för sin verksamhet, samt kontakt med de regionala aktörer som är 
medlemmar i VG Live. 

Beslutsunderlag 

1. Uppdaterad aktivitetsplan för 2023 (Utveckling av populärmusiken i Borås 
2021-2024) 
 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se  
3. Borås TME, info@boras.se  
 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

mailto:SBF.diarium@boras.se
mailto:info@boras.se


Bilaga till Återrapportering av Aktivitetsplan 2022: Uppdaterad aktivitetsplan för 2023 (Utveckling av 
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Uppdaterad Aktivitetsplan 2023 

Mål: stärka Borås som (del-)regional nod för populärmusik. Under året är målsättningen att 
stärka dialog och samverkan med andra musikstäder i Västra Götalandsregionen och 
nationellt.  

En del av föregående års aktiviteter finns kvar i planen på grund av uppskjutna aktiviteter under 
2021 och 2022. Ambitionen under året är att knyta nätverk med regionala arrangörer, aktörer 
och kommuner för att stärka Borås som musikstad. Fokus ligger på att utveckla plattformar för 
regionala resurser som kan stärka lokala utövare, arrangörer och aktörers möjlighet i Borås.  

Uppdragen kring en scen för populärmusik i Borås och arrangörsstöd redovisas för 
Kulturnämnden i maj 2023 (Dnr KUN 2022-00121) 

I slutet av året redovisas genomförda aktiviteter och en uppdaterad aktivitetsplan för 2024 
presenteras.  

Aktiviteterna för 2023 är presenterade utifrån de fyra fokusområdena:  
1. Musiklivets återväxt 
2. Professionella och ideella arrangörers förutsättningar 
3. Musiklivets förutsättningar att verka och utvecklas i Borås 
4. Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och internationellt 

 
 

1. Musiklivets återväxt – ungas möjligheter att utöva musik, arrangera 
och forma gemenskaper  
 

• Stärka Kulturförvaltningens samverkan med Fritids- och folkhälso-
förvaltningen, studieförbund och föreningslivet inom ramen för Socialt 
Hållbart Borås och målsättningen Meningsfull fritid, med målsättningen att 
stärka ungas möjligheter att utöva och skapa musikkultur i sin närmiljö och 
i staden. Mötesplatserna på Norrby, Hässleholmen och Hulta är särskilt 
prioriterade.   
 
 

• Undersöka möjligheterna för att skapa ett koncept med Hässlehusets studio 
som förebild som kan transponeras till andra mötesplatser där unga vill 
utvecklas inom musikstudioverksamhet.   
 
 

• Samverka med lokala aktörer och mötesplatser för att stärka ungas eget 
arrangörskap, exempelvis genom formatet KulturCrew.    
KulturUngdom, arrangörskonsulenterna på Västra Götalandsregionen, 
Kulturföreningen Tåget, Kulturskolan och Regionteater Väst är exempel på 
möjliga samverkansparter.  
 
 

• Genomföra gemensamma studieresor där Borås Stads ungdoms-
verksamheter bjuds in till besök till exempelvis Kulturskolor och fritids-
verksamheter som har format för ungas musikutövning på fritiden.
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2. Professionella och ideella arrangörers förutsättningar  
 

• Fortsatt arbete inom arbetsgruppen som formas kring uppdraget att förtydliga 
drift och organisation för en mellanstor, kompletterande populärmusikscen i 
Borås. Arbetsgruppens uppgift är att skapa engagemang i frågan och att 
förtydliga möjlighet för drift och organisation. Arbetsgruppens resultat redovisas 
till Kulturnämnden i maj 2023.   
 
 

• Fortsatt arbete med utredningen kring hur möjligheterna för ett arrangörsstöd 
som vänder sig till andra organisationsformer än den ideella föreningen. 
Utredningens resultat presenteras i juni 2023.   
 
 

• Armkroksresor med arbetsgruppen samt relevanta aktörer för att samla 
underlag till utredningsarbetet kring scen för populärmusik samt att stärka 
nätverk och dialog aktörerna emellan. Exempelvis Mejeriet i Lund, Plan B i 
Malmö och Skylten i Norrköping.   
 
 

Undersöka möjligheterna att upplåta Kulturhuset/Stadsteaterns lokaler till arrangörer inom 
musikfältet.  
 
 
 
 

3. Musiklivets förutsättningar att verka och utvecklas i Borås 
  

• Dialogträffar i Stadsrummet i Kulturhuset, där arbetsgruppens insamlade 
material kan presenteras och politiken samt inbjudna gäster med spetskunskap 
kan lyfta övergripande frågor kring Borås musikliv.   
 
 

• Tillsammans med Borås TME stämma av med den nya affärsplanens inriktning 
mot ungt, tryggt och hållbart Borås.   
 
 

• Fortsatt samverkan med lokala musikarrangörer utanför centrum, exempelvis 
Dalfestivalen.  
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4. Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och inter-
nationellt  
 

• I början av året skrivs ett nytt samarbetsavtal med Västra Götalandsregionens 
Förvaltning för Kulturutveckling. Samarbetet kan avse exempelvis 
gemensamma armkroksresor, residens och kunskapsfrämjande insatser på 
musikområdet. 
 
 

• Undersöka möjligheterna för ett residens i Borås i samverkan med Västra 
Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling.   
 
 

• Samverka med Planetafestivalen 2023 genom att stärka lokala arrangörer som 
vill ingå i Planetanätverket och på så sätt utöka antal programpunkter som 
genomförs i Borås Stad.   
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Bidrag till studieförbunden samt pandemieffekter– 
uppföljning av enkätundersökning  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av enkätundersökningen 
och lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden gav Kulturförvaltningen i uppdrag att följa upp den tidigare 
genomförda enkätundersökningen där Studieförbunden ska redogöra hur de 
arbetar för att förhindra dubbelrapportering av studietimmar, arbetar med att 
främja jämställdhet samt redogöra för vilka effekter pandemin haft. 

Resultatet är positivt gällande jämlikhetsarbetet och risk för dubbelrapportering, 
men mindre positivt gällande återgången till tidigare aktivitetsnivåer före 
pandemin.  

Alla studieförbund har någon form av jämställdhetsarbete och använder även 
metoder för detta. Däremot är det inte jämställt inom musikområdet där 
tjejer/kvinnor är underrepresenterade, något man nu arbetar med för att få fler 
tjejer/kvinnor till verksamheterna. 

Risken för dubbelrapportering är liten, det finns både system, metoder och 
rutiner för att undvika detta. 

Pandemin har påverkat alla studieförbunden. Fysiska möten har varit mycket 
begränsade och all verksamhet kan inte göras om till digital. Vissa föreningar 
har upphört eller gått samman med andra och cirklarna har inte riktigt kommit 
igång. Det har tagit tid och resurser att ställa , men där det lyckades upptäcktes 
nya möjligheter. Verksamheterna är inte tillbaka på samma nivå som före 
pandemin. 

Resultatet från enkätundersökningen redovisas i bilagan. 

Beslutsunderlag 
1. Enkät svar från studieförbund 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 
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Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23180300 

Datum 2022-09-19 09:41 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Kulturens Bildningsverksamhet 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

Vi arbetar främst mot musiker. Men hela verksamheten ska genom syras 
av jämställdhets. 

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

Vi arbetar enlig 4R-metoden  

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

vi arbetar aktivt med kontroll och avstämming av verksamhet både intent 
och mot övriga studieförbund. 

Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

Enligt ovan 

Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

5 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Vi har tappat en hel del verksamhet inom åldersgruppen 13-29 år.  



Bedömer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Nje verksamheten är inte i nivå eller omfattning mot innan pandemin. Vi 
upplever att man inte vill organisera sig på samma sätt och binda upp sig i 
tio tillfällen. 

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23197990 

Datum 2022-09-20 10:43 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

Vi analyserar generellt hur det ser ut med våra deltagare och utifrån 
analysen jobbar vi på olika sätt för att främja olika målgrupper beroende 
på vad det handlar om, där både riktade insatser och särskilda 
skrivningar/satsningar i projekt för att främja vissa målgrupper används. 

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

Inte några särskilda metoder annat än att vi analyserar utfall och försöker 
styra upp för att bättre svara mot önskad ʺriktningʺ.  

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Generellt i vår folkbildningsverksamhet så dyker dubbelrapporterade upp i 
vårt system - det går inte att vara på två olika ställen samtidigt. I annan 
verksamhet rapporterar vi till respektive beställare och där har beställaren 
möjligheter att kolla (exempelvis olika myndigheter) - vi följer de rutiner vi 
har och rapporterar närvaro utifrån det faktiska läget.  

Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

I vår egen statsbidrags- (och kommunbidrags-)finansierade 
folkbildningsverksamhet är vårt rapporteringssystem Gustav garanten där 
en person inte kan vara på två ställen samtidigt, tillsammans med de 
körningar som görs för att kontrollera att dubbelrapporteringar inte 
förekommer mellan olika studieförbund.  



Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

6 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Folkbildningsverksamheten har påverkats så att fysiska möten inte kunnat 
genomföras. I stället en kompetensomställning internt och i samverkan 
med de föreningar, cirkelledare och cirkeldeltagare vi arbetar med för att 
genomföra verksamheten digitalt eller utomhus. 

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Nästa tillbaka, men nu är farhågan att elpriserna får deltagarna att hålla 
igen ekonomiskt. 

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23202158 

Datum 2022-09-20 15:01 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Studieförbundet Bilda Sydväst 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

Vi jobbar både med att mainstreama jämställdhet i all vår verksamhet. 
Framför allt arbetar vi med detta i våra medlemsorganisationer (tex 
Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor) där vi vet att patriarkala strukturer 
finns. Där försöker vi lyfta fram kvinnor i olika funktioner, samt samtala 
om vikten av jämställdhet och representation.  
Dessutom arbetar vi med specifika riktade projekt. För några år sedan 
arbetade vi tex med ett projekt kring våld i nära relationer, som riktade sig 
till organisationer i civilsamhället, samt till församlingar. Efter det hade vi 
en samtalsserie, Var går gränsen?, där vi lyfte frågan om våld och 
kränkande beteenden i frikyrkliga miljöer.  

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

Vi använder oss av olika folkbildningsmetoder - studiecirkel och 
föreläsningar, samt nyttjar olika medel för att arbeta med frågan - samtal i 
mindre grupper, föreläsningar fysiska och digitala.  

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 



Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Externt finansierade projekt särredovisas alltid och har separat ekonomi. 
Det allra mesta (med några få godkända undantag) av verksamheten som 
är externt finansierad rapporteras inte till Folkbildningsrådet och 
dubbelfinansieras därmed inte.  

Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

Särredovisning både i ekonomin och i Gustav.  

Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

3 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

I stort sätt all fysisk verksamhet ställdes in. En del kunde göras om till 
digital verksamhet men mycket kunde inte göra den omställningen. 
Däremot upptäckte vi nya digitala möjligheter. 

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Inte alls tillbaka på samma nivå än.  

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23224159 

Datum 2022-09-22 11:43 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Studiefrämjandet 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

Vi har tagit fram studieplaner för att ha studiecirklar i jämställdhet och vi 
driver projekt tillsammans med andra organisationer för att nå ut. Vi 
jobbar mycket med frågan i vår musikverksamhet. 

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 

Vi anser det oacceptabelt att studieförbundens musikverksamhet 
fortfarande är så långt ifrån jämställda. Därför har vi, sedan många år 
tillbaka, en strategisk plan för att öka jämställdheten i musiken. Det är en 
strategi som vi ser fungerar, även om vi fortfarande tycker att det går för 



fall, beskriv kort vilka 
metoder 

långsamt. 
 
Vi stödjer och jobbar med många projekt inom musik och jämställdhet. 
Nationellt är ljudteknikerutbildningen Technixx, musikkollot Sweden Rock-
kollo och studieplanen Fast Forward några exempel. Lokalt finns det 
många fler. 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Vi stämmer kvartalsvis av med de andra studieförbunden genom att 
samköra våra verksamheter. 

Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

se svar ovan 

Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

7 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

en kraftig nergång i föreningsverksamheten samt en svårighet nu i 
efterdyningarna att dra igång verksamhet. Många föreningar väljer att 
upphöra eller slår sig samman men andra föreningar. 

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Nej, långt ifrån! 

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23246534 

Datum 2022-09-26 08:37 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Medborgarskolan 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 

Riktade insatser för att få in mer tjejgrupper inom musiken. 
Anställt personal med erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer 



jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

med funktionsvariationer. 
Erbjuder gratis kurser för personer långt ifrån arbetsmarknaden. 

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

Riktade insatser för att få in mer tjejgrupper inom musiken. 
Anställt personal med erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer 
med funktionsvariationer. 
Erbjuder gratis kurser för personer långt ifrån arbetsmarknaden. 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Jämför listor studieförbunden emellan. Krocklistor där 
dubbelrapporteringar upptäcks. 

Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

Jämför listor studieförbunden emellan. Krocklistor där 
dubbelrapporteringar upptäcks. 

Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

4 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Vi har något mindre verksamhet. Föreningar har inte riktigt kommit igång 
med sina cirklar i den omfattning som tidigare. 

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Nej den är inte tillbaka till den nivån som före pandemin. 

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23307917 

Datum 2022-09-30 14:36 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

NBV Väst 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 

Ja 



hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

NBV ska vara en jämställd organisation där alla respekteras och ges goda 
möjligheter att utvecklas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  
Utgångspunkt för NBV:s verksamhet är: 
• NBV, som vilar på helnykter och demokratisk grund, samt är 
partipolitiskt och religiöst obunden, vill genom ett fritt och frivilligt 
folkbildnings- och kulturarbete inom och utom nykterhetsrörelsen, 
erbjuda alla en möjlighet till ökade kunskaper, samt göra kulturvärden 
tillgängliga för alla. 
• NBV ska vara en förändrande kraft i samhället, ett verktyg för 
människor att påverka sin egen situation och samhället, och därmed ett 
verktyg för människor att ta makten över sitt eget liv. Utgångspunkten är 
människans lust att lära och samhällets behov av förändring.  
• Genom folkbildningen finns möjlighet att utveckla potential hos 
människor, en process som leder till att samhället i stort utvecklas och 
förbättras.  
Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att ”Kvinnor och män ska 
ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” Det 
handlar om kön och makt och stora samhällsfrågor men också om 
personliga livsval. Jämställdhet råder när målet är uppnått. 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/ om-jamstalldhet/sveriges-
jamstalldhetspolitik 
 
N BV likabehandlingsplan genomsyrar både organisationen och 
verksamheten. 
I vår verksamhet tillsammans med Hemgården riktar sig till både yngre 
och äldre. Olika mötesplatser för att öva svenska språket vänder sig till 
flera nationaliteter. 

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

I vår verksamhet strävar vi efter att: 
• utveckla arbetet för en organisation som präglas av allas lika rättigheter 
och möjligheter. 
• att vårt bemötande sker utifrån ett normkritiskt förhållningssätt så att vi 
säkerställer likabehandling i alla möten inom NBV 
• att våra mötesplatser är utformade och planerade på ett inkluderande 
och normkritiskt förhållningssätt som inte diskriminerar. 
• att all vår kommunikation sker utifrån ett normkritiskt förhållningssätt 
för att alla ska känna sig inkluderade och förstår budskapet. 
 
I vårt möte med nya samverkansparter och ledare kommuniceras NBV 
värdegrund för att säkerställa att dessa stämmer överens med den 
aktuella föreningen/organisationen. 
 
Introduktionssamtal och cirkelledarutbildningar är viktiga instrument i 



verksamheten för att kommunikation om värdegrund inkl. vikten av 
jämställdhet. 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Ja 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

NBV arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten utifrån en kedja där 
utbildning och åtgärder, utifrån risk- och väsentlighetsanalyser, kontroller 
och erfarenheter är basen. Kedjan beskriver olika delar i anordnarskapet 
och omfattar alla steg från det att en verksamhet startar, kontrolleras och 
slutrapporteras. Några av dessa steg är, introduktion och utbildning av 
samverkansparters kontaktpersoner, introduktion och utbildning av 
cirkelledare samt egenkontroll där bland annat oanmälda besök i 
verksamheten ingår. 
Risk- och konsekvensanalys för planerade och oanmälda besök. 
Den digitala rapporteringstjänsten E-Tjänsten och samkörning av 
studieförbundens register underlättar i arbetet med att undvika 
dubbelrapportering. Dessa samkörningar görs 4 gånger per år och om det 
framkommer krockar hanteras det utifrån ʺStudieförbundens 
gemensamma överenskommelserʺ. 

Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

Tydlighet i samtal med samverkansparter om vilka regler som gäller. 
 
Regionens kvalitetssamordnare har: 
- genomgång av kvalitetsfrågor på styrelsemöte 
- lyfter regelbundet kvalitetsfrågor med personalen, där ibland kring 
kvalitetsfrågor och uppföljning utifrån genomförd granskning och 
egenkontroll 
- är drivande i att satsning görs för att planera och genomföra 
cirkelledarutbildningar 
 
I Borås träffas regelbundet representanter för alla studieförbunden i ett 
väl fungerande LFS Borås (Lokalt Folkbildningssamråd). Det är en viktig 
arena för att tillsammans lyfta 
- folkbildningsarbetet i kommunen 
- föra samtal kring etisk dilemman och frågor. Stort förtroende för 
varandra och frågor 
- frågor som kan uppstå gällande samverkansparter 

Hur har pandemin 
påverkat er 
verksamhet? 

5 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Mycket har legat still och en del flyttats om till digital verksamhet, men 
det finns en 
tröghet och tvekan hos vissa grupper att komma igång igen. 
Fokus varit att fortsatt hitta sätt och lösningar för att bedriva 
folkbildningsverksamhet men trots stora ansträngningar av våra 
medarbetare, som 



har arbetat hårt med att hitta nya vägar som möjliggjort fortsatt 
verksamhet digitalt 
och på distans, så har verksamheten kraftigt påverkats. 
Lokaler har anpassats utifrån behov av att det inte ska vara för trångt. 
Detta behov 
kvarstår i vissa grupper även efter att restriktionerna hävts. 
Svårare att få personer att komma på kulturprogram. 

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Verksamheten är inte tillbaka på samma nivå som innan pandemin och 
det är inte heller 
lika många deltagare i verksamheten. 

Är det något du/ni vill 
tillägga? 

Hör av er om det något ni vill ha utvecklat eller undrar! 

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23437640 

Datum 2022-10-11 11:32 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Folkuniversitetet 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

Vi ska verka för en organisation och ett arbetsklimat där alla medarbetare, 
deltagare och elever behandlas lika oberoende av arbetsuppgifter, kön, 
etnicitet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning. I vår ambition att 
internationalisera verksamheten strävar vi efter en mångkulturell 
arbetsmiljö. Folkuniversitetet ska vara en arbetsplats för människor med 
olika bakgrund, nationalitet, värderingar och intressen. Det är viktigt att 
alla anställda och deltagare ser, förstår, värdesätter och tillvaratar 
mångfaldens olikheter i det dagliga arbetet. 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Vi byter just nu till samma system som alla andra studieförbund så att 
detta ska kunna undvikas i allra högsta grad. Vi för också dialog med våra 
branschkollegor.  



Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

6 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Betydligt inkomstbortfall då stor del av verksamheten inte har fått 
genomföras.  

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

På god väg.  

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23487683 

Datum 2022-10-14 16:33 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 
studieförbund du 
representerar) 

Sensus studieförbund 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

För att tydliggöra vikten av jämställdhet och inkludering har Sensus ett 
styrdokument ”Ram för Sensus arbete med jämställdhet och inkludering”. 
Dokumentet är levande och vi arbetar löpande inom ramen för vårt 
arbetsmiljöarbete med att fokusera särskilt på något av områdena för 
aktiva åtgärder. Detta tillsammans med att Sensus utgår från ett 
rättighetsbaserat förhållningssätt i vår värdegrund, att alla har samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt blir 
det basen för oss anställda. Detta bär vi med oss som ryggrad i mötet med 
våra medlemsorganisationer och samverkansparter och deltagare. 
Tillsammans med dem utvecklar vi området, inte minst genom att vi aktivt 
tagit fram, erbjuder och genomför folkbildningsinsatser med våra material 
Regnbågsnyckeln, Mångfald- och Dialog samt ett medvetet arbete kring 
jämställd musikscen/musikhus. Att ett av våra grunduppdrag från staten 
innebär att vi ska utjämna utbildningsklyftor innebär också ett fokus på 
ökad jämställdhet. Mot bakgrund av pandemin kan vi se att klyftor har 
ökat avseende medborgare med och utan tillgång och kunskap för de 
digitala verktygen. Vi kan också se att just de digitala verktygen i vissa 
verksamheter har utvecklats till mötesplatser med mer likvärdigt 
deltagande.  
 



Jämställdhet genomsyrar all Sensus verksamhet. Ett exempel är bland 
annat det nationella projektet för en jämställd musikscen. Ett annat 
exempel är ledarutbildningar inom scouterna och arbete kring normer och 
jämställdhet, för att ledare skall få lära sig mer och få upp ögonen för att 
själva och tillsammans i föreningen förändra allt från struktur till 
destruktiva normer för att fler skall få utrymme att få vara med oavsett 
kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Ytterligare exempel är de 
projekt som vi jobbat med de senaste åren där vi vill ge möjlighet för 
underrepresenterade grupper att vara delaktiga i och synas i Borås 
kulturliv. Utmaningarna och frågeställningarna är många, t.ex. vilka 
grupper når vi och vilka når vi inte. Sensus tror att ökat engagemang och 
ökad delaktighet bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället vilket även främjar ökad 
jämställdhet. Sensus vill fortsatt vara en aktör som styrker ovanstående 
genom att stötta och möjliggöra människors delaktighet i verksamhet och 
i samverkan med andra aktörer för ökad jämställdhet.  
  
Från Verksamhetsplan 2022 för Borås 2022 avser Sensus att:  
- Erbjuda utbildningar i våra koncept, exempelvis Mångfald och Dialog 
(MOD) och Vuxendialog samt använda Multireligiösa almanackan i syfte 
att stärka mångfald och inkludering  
- Utveckla och sprida metoder för att tillgängliggöra såväl föreningsliv som 
kulturliv för både deltagare och publik  
 
Jämställdhet hänger tätt ihop med demokrati. Att arbeta för att stärka 
demokratin ligger i vårt grunduppdrag och ska genomsyra allt vi gör. Det 
gör vi genom att arrangera studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 
och kulturprogram. Dessa verksamhetsformer har genom sina regler och 
våra arbetsmetoder en kvalitetssäkring kring att vår verksamhet 
genomförs med demokratiska förtecken och bidrar till att stärka var dags 
demokrati. Genom dessa verksamhetsformer stärker vi människors 
upplevelse av egenmakt och delaktighet i samhället, vi söker vägar för att 
skapa ett utrymme för marginaliserad röster och utsatta grupper. 
Verksamhetsformerna bidrar till kunskapstillväxt och vidgade perspektiv.  

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

se ovan 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Ja 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Vi har ett kvalitetshjul som modell för hur vi arbetar: Mål och planering. 
Arbetet börjar med att vi, efter att ha utvärderat föregående års 
verksamhetsplan preliminärt under kvartal 3 föregående år, sätter upp 
mål för nästa års verksamhet. Detta är en gedigen process som sker via 



samverkan med all personal. Detta görs utifrån statens syften med 
folkbildningen och Sensus styrande dokument såsom Sensus identitet och 
vår Huvudsakliga inriktning tillsammans med våra medlemsorganisationer 
och samverkansparter, och också utifrån våra 71 kommunala och 3 
regionala bidragsgivares intentioner. Resultatet blir regionens 
verksamhetsplan för kommande år. Ryggraden i vardagen blir sedan de 
handlingsplaner som tas fram per enhet och individ och som säkerställer 
att vi arbetar med rätt saker. För att säkerställa systematiken i vårt 
kvalitetsarbete tar vi också på årlig basis fram ett årshjul/årsplan (se 
bifogat Exceldokument Årsplan 2022). Här beskrivs alla gemensamma, 
övergripande aktiviteter rubricerade inom områden där vi vill säkerställa 
att aktiviteterna äger rum och att det finns en process/rutin eller 
checklista som stöd för genomförande samt en ansvarig för processens 
genomförande. Årshjulet/årsplanen är omfattande och visar på den 
komplexitet vi navigerar i dagligen utifrån alla våra intressenter. 
Årshjulet/årsplanen hjälper oss att göra saker på rätt sätt. 
Genomförande/Reflektion Vi väljer att beskriva dessa båda tårtbitar 
tillsammans då de är starkt sammankopplade i vår organisation. Arbetet 
sker löpande genom reflekterande samtal, gör vi det vi planerat och 
arbetar vi utifrån fastställda processer, dokumenterar vi, finns det en 
ansvarig för varje process? Det kan t ex. vara löpande uppföljning genom 
prognoser, nyckeltal, medarbetarsamtal, enhets- och kontorsmöte, ledar- 
och deltagarutvärderingar, ledningsgruppens arbete, sammanställningar 
inför styrelsemöten och till riksorganisationen. Utvärdering och Analys 
Resultatet av genomförande/reflektion ska dokumenteras så att den kan 
utgöra underlag för utvärdering och analys. Här ska vi kunna följa vår egen 
progression via jämförande värden och nyckeltal och genom att också ta 
del av berättelser då folkbildningens syfte är bildning, dvs. 
kunskapssökandet är inte det primära. Det viktigaste är 
personlighetsutvecklingen. Kunskapssökandet eller färdighetsövningarna 
är medlet och då blir det mindre intressant vad individen gjorde i 
studiecirkeln. Vi bör istället fråga vad studiecirkeln gjorde med individen 
och dokumentera dessa berättelser. Det är i denna fas vi tar ställning till 
om vi ska förändra vårt planerade arbetssätt och till att nya mål ställs upp. 
Vi tar fram åtgärdsplaner/handlingsplaner för att utveckla och förbättra 
våra processer så att insatserna leder till att vi uppnår mål och krav.  
  
Fram till och med 2021 har vi tagit fram egna planer för den regionala 
uppföljningen och granskningen. Riksförbundet har tagit fram ett 
stöddokument som stöd till vårt arbete. Vi har utgått från detta dokument 
i vårt arbete. I stort har det inneburit i att vi i samband med hel- och 
halvårs STUV:en (studieförbundens verksamhetsredovisning till SCB) gjort 
såväl kvalitetsmätningar som egenkontroller. Under kvalitetsmätningarna 
tittar vi på att våra arrangemang är upplagda i verksamhetssystemet 
GUSTAV innan de har startat, att våra studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet har arbetsplaner, att våra ledare har kvalifikation 
1 – godkänd ledare, samt kvalifikation 2 grundläggande 



cirkelledarutbildning, att personnummer på deltagarna finns och är 
korrekta samt från och med i år andelen e-listor. Egenkontrollerna kan 
variera beroende på vad vi vid utvärderingar kommit fram till är bra att vi 
undersöker närmre, t ex de senaste åren utifrån särskild utökad 
granskning. Den senaste egenkontrollen ägde rum i mitten av september i 
år och fokuserade på följande områden: arbetsplaner – är de 
genomarbetade och informativa, beskriver rubriken samma innehåll som 
planen, kulturprogramsrapporter – underlagens kvalitet, beskriver 
rubriken samma innehåll som underlaget, är den tydlig, finns Sensus 
logotype med vid kommunikationen. Dessutom gjorde vi stickprov på 
kostnadsersättningar, att vi följer vår egen rutin. Under 2020 och 2021 har 
vi bedömt att dessa tillfällen uppfyllt vårt krav på egenkontroll utifrån att 
verksamheten parallellt har genomlysts på uppdrag av FBR samt att vi de 
senaste två verksamhetsåren haft en omfattning på verksamheten 
motsvarande cirka 50 % av senast kända normalår, dvs. 2019.  
 
Nytt från och med 2022 är också risk- och väsentlighetsanalys, 
rimlighetskontroller och genomlysningar i Gustav samt med det 
studieförbundsgemensamma verktyget för dubbelrapportering Power BI. 
Med Power BI görs det körningar minst två gånger per år i Gustav för att 
hitta dubbelrapporteringar i deltagande mellan studieförbund. Vi 
undersöker dessutom själva inom Sensus dubbelrapporterade deltagare 
och håller koll på deltagare/ledare som närmar sig 480 timmars närvaro i 
vår egen organisation. Här har vi lagt in i årshjulet/årsplanen att vi 
kommer köra verktyget 1 ggr/månad.  
 
Nytt för 2022 är att vi också väljer att vid två tillfällen lägga in en översyn 
avseende vilka uppgifter vi har dokumenterade på såväl nya som gamla 
samarbetspartners. Vi följer här Studieförbunden i samverkans 
överenskommelser ”Gemensam överenskommelse mellan 
studieförbunden för samarbete med föreningar och andra 
samverkansparter” rörande vilka uppgifter som ska finnas 
dokumenterade.  
 
Vi har regionalt satt av gemsamma resurser motsvarande ca 50 % av en 
tjänst fördelat på två medarbetare som tillsammans med regionchefen 
lägger upp och koordinerar arbetet med kvalitets – och etikarbetet (Vi 
benämner det internt för kvaletik, detta för att pedagogiskt visa på att 
dessa begrepp intimt hänger ihop när en arbetar med rapporteringsbar 
folkbildning). All personal involveras i själva arbetet. Regionchefen 
tillsammans med en av de två regionala resurspersonerna deltar 
regelbundet i Riksförbundets nationella etikgrupp.  
 
Utöver enhets möten och regional tid samlar vi personalen ett par gånger 
per år på fysiska regiondagar. Då finns det möjlighet att mer fördjupat 
arbeta med frågeställningar som kräver eftertanke i rummet tillsammans 
med kollegor och därmed ett fördjupat kollektivt lärande.  



Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

se ovan 

Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

6 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Studieförbunden har gjort stora kraftansträngningar för att kunna 
fortsätta erbjuda utbildning under pandemin. Omställningen till 
distansverksamhet medförde stora utmaningar eftersom folkbildningens 
styrka mycket ligger i det fysiska mötet. Under pandemin tog 
folkbildningen ansvar och ställde om för att hjälpa till där det behövdes.  
 
Sensus är mycket påverkad av pandemin. Vi ser idag ungefär hälften av 
rapporterade timmar i verksamheten jämfört med 2019. Skillnaden i unika 
deltagare är något mindre påverkad.  
 
Den stora omställningen till digitala utbildningar gör att regelverket 
behöver ses över. Dels behövs en anpassning till kortare kurstillfällen. En 
kurs kan förslagsvis delas upp i kortare återkommande tillfällen, 
exempelvis 2 studietimmar vid 3 tillfällen.  
 
Det digitala lärandet behöver också kombineras med ”fältstudier” och 
nätverksbyggen. Ett tydligt flexibelt lärande. Här borde regelverket kunna 
följa med. Vi tycker att det är viktigt att fokus ligger kvar på ledare och 
funktionärer inom medlemsorganisationer och samverkansparter.  
 
Vi ser också ett ökat behov av att lägga mer tid och resurs på regionala 
utvecklingsprojekt de kommande åren. Stora insatser behöver göra för att 
anpassa folkbildningen till det nya nuläget.  
 
Sensus har lagt mycket tid och resurs på att möjliggöra digitala kurser och 
utbildningstillfällen för våra ledare, både själva och tillsammans med våra 
medlemsorganisationer. Vi har också fortsatt erbjudit vår digitala 
verktygslåda (https://digitalaverktyg.sensus.se/). Sensus har valt att 
erbjuda dessa tjänster fritt, vilket har gjort att de har möjliggjort 
folkbildning även utanför de redovisade arrangemangen.  
 
Verksamheten som den såg ut 2019 kommer vi med största sannolikhet 
inte se igen. De digitala formerna av utbildning/kurser/folkbildning har 
fortsatt under 2021 och kommer förmodligen finnas kvar fortsättningsvis.  
 
Under året har flera tendenser blivit allt tydligare:  
 
· Fler kurs- och utbildningstillfällen erbjuds digitalt som standard  
 
· Utbildningstillfällen blir kortare. Deltagare tycker ofta att det är ofta 



svårt att behålla koncentrationen längre i det digitala formatet.  
 
· Kurser och utbildningar erbjuds i högre grad nationellt hos våra 
medlemsorganisationer och samverkansparter. Även de kurstillfällen som 
var tänkta till ledare i Västra Götaland har blivit tillgängliggjorda för andra 
i det digitala formatet.  
 
· Det blir svårare att ta upp korrekt närvaro i de digitala formaten vilket 
innebär att vi inte kunnat säkerställa exakt vilka som varit på plats.  
 
· Det har gått mycket tid till att ställa om verksamheten. 
Utvecklingsinsatsen har blivit betydligt större i förhållande till genomförda 
studiecirklar och kulturprogram jämfört med hur vi hade det 2019.  
 
· En del studiecirklar och kurstillfällen har fått ställas in på grund av för få 
deltagare. Vi ser en tendens att deltagare både anmäler sig senare och 
hoppar av med kort varsel.  
 
· Svårigheten att rekrytera förtroendevalda gör att det finns färre som 
behöver utbildas. Det är allvarliga tendenser i sig och vi tror att vi 
tillsammans behöver jobba framgent med att stötta och stärka 
medlemsorganisationer och samverkansparter på detta område.  
 
· Mycket lokal verksamhet har ställts in under åren, även 2022 då vi ändå 
kunnat vara aktiva och mötas.  
 
  

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Vi har idag ungefär 50% av verksamheten jämfört med 2019 

Är det något du/ni vill 
tillägga? 

Vi har en mångfald av utmaningar att jobba med framgent och påverkas 
av det som händer i omvärlden precis som de flesta sektorer i samhället. 
Vi ser positivt på en nära och god dialog med kommunen för att kunna 
identifiera utmaningar och behov och se var vi gör störst nytta för 
medborgarna.  

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23610100 

Datum 2022-10-25 08:54 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 

ABF Sjuhärad 



studieförbund du 
representerar) 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

I allt vårt arbete är det alla människors lika värde som gäller. Vi jobbar 
mycket på Norrby och Hässleholmen både med föreningar och ungdomar. 
Vi använder oss av ʺGör din röst hördʺ där vi ser till att stödja och bilda 
människor för att kunna utvecklas utifrån deras möjligheter och bakgrund. 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Kan inte helt uteslutas att det blir dubbelrapportering, men idag har 
studieförbunden ett digitalt system där detta skall undvikas samtidigt gör 
vi olika körningar så risken skall minimeras. För ABFs del så har vi en 
kvalitetsansvarig som ihop med vårt förbund jobbar med dessa frågor. 
Skulle det komma fram något som är felaktigt har vi idag möjlighet att 
justera detta direkt.  
Tidigare har studieförbundens verksamhet inte samkörts, men nu görs 
detta regelbundet.  

Hur har pandemin 
påverkat er verksamhet? 

7 

Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Mycket av den fysiska verksamheten ställdes in, men vi starta upp den 
digitala och utbildade både personal, cirkelledare, medlemsorganisationer 
och deltagare i Teams och andra digitala mötesplattformar. Detta arbete 
fortsätter och ser att den digitala klyftan behöver minskas.  

Bedömmer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Nej, vi ser att verksamheten börjar starta upp men inte i de nivåer som 
innan pandemin.  

 
Publikationsnamn Studieförbund 2022 - uppföljning 

Namn Anonym 23859647 

Datum 2022-11-15 16:28 

Uppgifterna kommer 
från (ange det 

Studieförbundet Ibn Rushd 



studieförbund du 
representerar) 

Har ni en 
jämställdhetspolicy eller 
riktlinjer som beskriver 
hur ni arbetar med 
jämställdhet? 

Ja 

Beskriv hur ni arbetar 
med att främja 
jämställdhet (gör ni 
riktade insatser, arbetar 
med särskilda 
målgrupper osv.) 

Ibn Rushd Studieförbund arbetar för att alla, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
ska känna sig välkomna till förbundet och våra verksamheter. Vi bedriver 
ett målmedvetet jämställdhetsarbete för att motverka diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande särbehandling inom förbundet.  

Använder ni några 
metoder för att arbeta 
med jämställdhet? I så 
fall, beskriv kort vilka 
metoder 

Studieförbundet har en stor andel verksamhet som bidrar till att göra 
samhället mer jämlikt och jämställt. Flera av våra satsningar, som 
exempelvis riktat stöd till utrikesfödda lågutbildade kvinnor, når grupper 
som annars inte nås av demokratisatsningar och folkbildning. Kurser inom 
svenska för föräldralediga är att stärka kvinnornas självförtroende via 
språk. Förutom att stärka personer tror vi att det är viktigt att motverka 
destruktiva maskulinitetsnormer och könsroller. För oss är det också 
tydligt att man inte kan tala om jämställdhet utan att också lyfta frågor om 
rasism, inkludering och delaktighet. 

Finns det risk för 
dubbelrapportering av 
aktiviteter? 

Nej 

Hur undviker ni att det 
kan bli 
dubbelrapporteringar? 

Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Våra rutiner börjar redan i 
planeringsstadiet och fortsätter långt efter att verksamheten 
slutrapporterats. I många fall ställer vi högre interna kvalitetskrav än vad 
våra bidragsgivare kräver. 
 
Kvalitetssäkringen görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare 
till förbundschef. Vid sidan av den löpande internkontrollen i våra distrikt 
genomförs en årlig internkontroll på förbundsnivå där genomförd 
verksamhet granskas. För att känna oss säkra och trygga med att vi 
levererar bra folkbildning kontrollerar vi stora volymer. 
 
Vår kontroll är djupgående och består bland annat av granskning av 
närvarolistor, telefonintervjuer med deltagare. När vi genomför kontroller 
tittar vi också på hur vi kan utveckla våra cirkelledares kompetens och på 
hur del-tagarnas lärande och delaktighet kan stärkas. Om vi upptäcker att 
en studiecirkel eller annan aktivitet inte uppfyller kraven på bra 
folkbildningsverksamhet stryks den ur våra system och rapporteras inte in 
som bidragsgrundande. Vi inför också utvecklingsplaner för att förebygga 
uppkomsten av brister framöver. 



Använder ni någon 
särskild metod för att 
undvika 
dubbelrapportering? 

Det finns olika metoder som vi använder:  
- Kontinuerlig verksamhetsbesök 
- Direkt kontakt med cirkelledarna 
- Löpande internkontrollen 
- Power BI (kontroll mellan studieförbunden) 

Hur har pandemin 
påverkat er 
verksamhet? 
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Beskriv hur 
verksamheten har 
påverkats 

Pandemin påverkade organisationen och medlemsorganisationer på alla 
möjliga sätt. Den hade båda positiva och negativa påverkan. Bland de 
positiva var  
- Personalen fick ställa om genom att arbeta på distans, dvs hemifrån och 
färre personalresor. Fördelen var en minskning av koldioxidutsläpp som 
medförde en positiv effekt på miljön.  
- En annan fördel var att man sparade på restid till och ifrån arbetet. 
Flexibilitet, självständighet samt omformning av ens omgivning som 
hemarbete kunde erbjuda, medförde en ökad kreativitet i arbetet.  
- Det digitala öppnade även upp möjligheterna för att enklare närvara på 
fler möten i kommuner runt om i Västra Götaland samt kunna samarbeta 
med andra kollegor över distriktsgränser. 
 
Negativ påverkan:  
- Studieförbundets och medlemsorganisationernas verksamheten 
minskade  
- Deltagarna kunde inte träffas och medförde saknad av engagemang 
- Mindre eller utebliven samverkan med externa organisationer  

Bedömer ni att 
verksamheten är tillbaka 
eller nästan tillbaka till 
samma nivå eller 
omfattning som före 
pandemin? 

Jag kan inte påstå att det är helt tillbaka på samma nivå men den är 
pågång och förhoppningsvis är vi tillbaka under 2023.  

Är det något du/ni vill 
tillägga? 

nej 

 



 

 

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 

 

 

Catharina Sparre 
Handläggare 
033 357678 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-12-12 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00111 2.8.1.0 
 

  

 

Revidering av Kulturnämndens plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstryker ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser” samt översänder den till Kommunstyrelsen för kännedom.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige (2012/KS0371, § 93) har uppdragit till varje nämnd och 
bolag att ha en egen, väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser.  

Kulturförvaltningens ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser” 
gäller till och med 2022 och har därför reviderats för att gälla från 2023. Planen 
utgår från Borås Stads plan antagen av KF juni 2019 och går i linje med stadens 
övergripande rutiner. 

Planen beskriver hur kulturförvaltningen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation 
för krisledning leder, samordna, samverkar och säkerställer en hög förmåga för 
att hantera en extraordinär händelse.  

Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag åt beslutsfattare eller bereder 
ärenden till Kulturnämnden samt sköter strategisk ledning. Till staben kan 
stödfunktioner kopplas för att täcka alla behov. Stödfunktionerna har egna 
befattningspärmar med underlag och information. Pärmarna förvaras i 
krisledningsrummet i Kulturhuset samt som reserv på Kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 

Samverkan 
FSG 2022-12-07 

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

 

mailto:KS.diarium@boras.se


Borås Stad 
  Sida 
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Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Kulturförvaltningen |  Plan 
Plan vid samhällsstörningar och extraordinarie händelser

Borås Stads 
styrdokument

Planerande
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

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Fastställt av: Kulturnämnden
Datum: 
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden 
Dnr: 
Dokumentet gäller till och med: 2026

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

https://www.globalamalen.se
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1 Inledning
Kommunfullmäktige (2012/KS0371, § 93) har uppdragit till varje nämnd och bolag att ha en 
egen, väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Målen för kommunens krishantering är

• tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• vidmakthålla förtroendet för kommunen och dess verksamhetsområden och

• minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde

I det svenska krishanteringssystemet finns tre grundprinciper

Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har 
samma ansvar för informationen och kommunikationen som under normala förhållanden.

Likhetsprincipen. Att verksamheten under en kris, så långt som möjligt ska fungera på 
samma sätt som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen. En kris ska hanteras så långt det är möjligt där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga.

Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation och med 
personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas 
efter speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som 
ledning, samordning, information och rapportering, samt resurser och hjälpmedel.

Kulturförvaltningens ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser” utgår från 
Borås Stads plan antagen av KF juni 2019 och går i linje med stadens övergripande rutiner.

Planen ska fungera som ett stöd att skapa struktur i krisarbetet framför allt under den 
inledande fasen men även under arbetets gång. Syftet med planen och materialet är att 
krisledningsorganisationen ska kunna sätta igång sitt arbete så enkelt och skyndsamt som 
möjligt om en situation uppstår.

Som stöd till planen finns olika befattningspärmar som innehåller mallar, checklistor, larmlistor, 
kontaktuppgifter och specifika dokument för funktionerna i staben.

1.1 Samhällsstörning eller extraordinär händelse

Samhällsstörning kan innebära
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar

grundläggande värden och funktioner

• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation

• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar
samordnade åtgärder från flera aktörer

• ett ökat behov av samordning

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala

• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner

• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Kulturförvaltningen  |  Plan 
Plan vid samhällsstörningar och extraordinarie händelser
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2 Kommunens krisledningsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta sig 
från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan hanteras 
av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Stadens krisledningsnämnd får besluta att överta 
hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag. Ansvaret för 
att hantera händelsen lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den 
förvaltningen eller bolag som drabbats.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
TiB är en central funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. 
Funktionen ska initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, 
larma och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas av förvaltningschef vid händelser som 
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller få långtgående 
konsekvenser.

2.1 Kommunens krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommun- 
chefen eller dennes ersättare beslutar om nivå 1–3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4.

Kulturförvaltningen  |  Plan 
Plan vid samhällsstörningar och extraordinarie händelser
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2.2 Kommunens stabsfunktioner 
Krisledningsstaben är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och 
arbetar till och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. 
Vid förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9, eventuellt även K10 
funktionerna.

Funktion Beskrivning

Stabschef Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen 
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar 
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid 
har en upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med 
staben bereder ärenden för förlag till beslut.

K1 Personal/HR Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade 
medarbetare, elever, brukare och anhöriga.

K2 Sekretariat Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

K3 Juridik/ekonomi Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar  
i stabsarbetet.

K4 Analys Funktionen ska kritiskt granska sakunderlag, skapa överblick samt 
ansvara för lägesbild, omfallsbeskrivningar och ta fram förslag 
till beslut.

K5 Kommunikation Ansvarar för den externa kommunikationen till invånare, drabbade 
och media samt den interna kommunikationen i Borås Stad enligt 
riktlinjer och rutiner för kriskommunikation. Dessutom ansvarar 
funktionen också för inhämtning och analys av relevanta händelser 
i sociala medier samt för upplysningscentralen.

K6 Logistik Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt 
”första hjälpen” typ filtar, vatten osv.

K7 Säkerhet Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt samverkan 
krisberedskap.

K8 Utredning/planering Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och 
konsekvensbedömningar.

K9 Samordning Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer.

K10 Samverkanspersoner Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens 
som anses nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen 
kallas in vid behov.

* Förväntat investeringsbidrag är medräknat i prognosen men inte i utfallet t.o.m. augusti.

Kulturförvaltningen  |  Plan 
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3 Kulturförvaltningens krisledningsarbete
Krisledningsorganisationen kan aktiveras när

• ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav

• det finns ett stort behov av kriskommunikation

• det finns ett stort behov av samverkan med andra

Initiering och beslut om aktivering av krisledningsstab
Vid en kris, eller vid misstanke om en extraordinär händelse, ska medarbetare i första hand 
kontakta sin chef, i andra hand kulturchef eller dennes ersättare. Kulturchefen, eller dennes 
ersättare, fattar beslut om aktivering av krisledningsstaben. Beslutet ska dokumenteras.

Krisledningsstabens arbete
Krisledningsstabens arbete leds av en stabschef och är organiserad för att vara flexibel utifrån 
händelsers art och omfattning och arbetar till och med beredskapsnivå 3.

Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag åt beslutsfattare eller bereder ärenden till 
Kulturnämnden samt sköter strategisk ledning. Till staben kan stödfunktioner kopplas för 
att täcka alla behov.

Som stöd till krisledningen finns olika befattningspärmar som innehåller mallar, checklistor, 
larmlistor, kontaktuppgifter och specifika dokument för befattningen.

• Bedöma den akuta situationen (analys- och beredningsarbete)

• Samordna och leda förvaltningens arbete

• Ta fram beslutsunderlag och bereda ärenden till beslutsfattaren

• Dokumentera eget arbete och följa upp beslut

• Vid behov samverka, rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis

• Ansvara för kriskommunikationen (snabbt, öppet och korrekt)

• Analysera situationen på kort och lång sikt, skapa uthållighet i organisationen

Mandat att fatta beslut
Den delegationsordning som är fastställd av Kulturnämnden gäller för beslutsfattande. Ärenden 
som ska beslutas av nämnden bereds i vanlig ordning. Kulturnämndens ordförande avgör 
om beslut innebär att hela nämnden ska sammanträda och kallar då till extra nämndmöte.

Lokaler för krisledningsstab
Krisledningsstaben samlas normalt sett inom två timmar i Kulturhuset, Portugallien på plan 4.

Reservlokal: Kulturskolan Simonsland, Konferensrummet, plan 4. På båda platserna finns 
befattningspärmar med mallar, checklistor, larmlistor, kontaktuppgifter och specifika dokument 
för befattningen.

Kulturförvaltningen  |  Plan 
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3.1 Kulturförvaltningens stabsfunktioner

Funktion Roll i KuF Ansvar/beskrivning

Beslutsfattare Beslutsfattare

Stabschef Stabschef Leda stabsarbetet, stabsgenomgångar, läges-
bild, ta fram underlag till beslutsfattaren

K1 Personal/HR HR chef Personalfrågor relaterade till händelsen, 
krisstöd, personalavlösningar

K2 Sekretariat Dokumentation Stabens dokumentation, loggbok och 
utskrifter av beslut.

K3 Juridik/ekonomi Tillsätts vid behov Juridiska och ekonomiska frågor i stabsarbetet

K4 Analys Analysansvarig Granska sakunderlag, skapa överblick, 
lägesbild, förslag till beslut

K5 Kommunikation Kommunikations- 
strateg

Extern kommunikation till invånare, drabbade 
och media samt intern kommunikation 
till medarbetare. Inhämtning och analys 
av relevanta händelser i medier.

K6 Logistik Tillsätts vid behov Transport- och lokal/logilösningar, mat 
och dryck, samt ”första hjälpen” typ filtar, 
vatten osv

K7 Säkerhet Tillsätts vid behov Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, 
bevakning samt samverkan krisberedskap

K8 Utredning/planering Tillsätts vid behov Samordna utredningsbehov, omfalls-
bevakning och konsekvensbedömningar

K9 Samordning Verksamhetschefer Egen verksamhet, andra interna och externa 
verksamheter och aktörer

K10 Samverkanspersoner Tillsätts vid behov Polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan 
kompetens beroende på incidentens art. 

Kulturförvaltningen  |  Plan 
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3.2 Förberedelser, resurser och utbildning

Utrustning och andra resurser
Det ska finnas utrustning för krisledningsstabens arbete i krisledningsrummet. Det ska finnas 
en förteckning över denna utrustning samt när och hur den ska kontrolleras. Det ska finnas 
en förteckning över andra resurser som kan användas av förvaltningens krisledningsstab samt 
över förvaltningens lokaler.

Utbildning och övning
En allvarlig händelse kräver att krisplaner och tillhörande verktyg är kända och att de som 
ska arbeta med krisen har kunskaper om krisarbetet. Krisledningsstaben ska regelbundet få 
övning och utbildning för att kunna lösa sina uppgifter. Varje övning och utbildning ska 
utvärderas så att erfarenheter tas tillvara så att krisledningsarbetet förbättras.

Ständiga förbättringar
Ett aktuellt material som är övat på är avgörande för förvaltningens krisberedskap. 
Krisledningsstaben ska minst en gång om året samlas för genomgång för att säkerställa att 
förvaltningen har en god beredskap i händelse av en kris. Detta görs genom att vid ledningens 
genomgång utvärdera planen, rutin, stödmaterial, behov av kompetensutveckling med mera. 
Förvaltningschefen ansvarar för ledningens genomgång.
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Linnea Dahlin Datum Diarienummer 
Handläggare 2022-12-12 2021-00166 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
12 december 2022  

 
Det föreligger inga delegationsbeslut. 

KULTURNÄMNDEN 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
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Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
12 december 2022 
 
Diarienummer: 
2021-00056 
Kommunstyrelsen: Redovisning Socialt hållbart Borås 2022  

 
 2022-00150 

Västra Götalandsregionen Kulturnämnd: Protokoll från Kulturnämnden 2022-11-11, § 89 
långsiktigt uppdrag till Borås Stads kulturnämnd för Borås stadsteater 2023-2024 
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Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2022-12-12        2021-00168 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
12 december 2022 

 
Diarienummer: 
2020-00051 
Sensus: Slutrapport, Träna svenska med sång  
 
2022-00119 
Detaljplanering: Underrättelse om granskning för ändring av detaljplan för Sjöbo, 
Fingersvampen 1, 2 och 3, Borås Stad 
 
2022-00119 
Kulturnämnden: Svar från Kulturnämnden angående detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 
1, 2 och 3, Borås Stad  
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