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Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2020 

Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges båda uppdrag till nämnden är inte genomförda. 

Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. Den interna 
kontrollen bedöms med hänvisning till konstaterade avvikelser som otillräcklig.

Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott om 1 173 tkr jämfört med budget. Förvaltningens hela buffert 
på 1 249 tkr har tagits i anspråk. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt 
kommunbidrag till oförutsedda händelser. Under 2020 har nämnden avsatt 1 249 tkr i buffert 
vilket inte uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte 
är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Stadsrevisionen noterar att åtgärds-
plan för verksamheter med negativ prognosticerad avvikelse redovisas till nämnden månadsvis 
i dokumentet 10-dagarsuppföljning. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Teatern redovisar ett överskott om 3 777 tkr, på grund av att Teatern varit stängd mars 
till december 2020.

• Kulturskolan redovisar ett underskott om 1 979 tkr, på grund av ej kompenserade  
kapitalkostnader samt lägre intäkter.

• De kulturhistoriska museerna redovisar ett underskott om 812 tkr.

• Konstmuseet redovisar ett underskott om 808 tkr.

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som nämnden 
räknar med blir reglerade i bokslutet:

• Konstmuseet som erhåller 190 tkr som kompensation för driftskostnaderna för 
Konstbiennalen. Investeringsprojektet Konstbiennalen minskas med motsvarande  
belopp.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

1    1   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatore
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Indikatorn ligger nu på 5,6 % jämfört med målvärdet på 4,0 % för 2020. Indikatorn har 
försämrats jämfört 2019 (4,3 %). Det är den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) som ökat 
med en procentenhet i jämförelse med tidigare år. Nämnden menar att det var förväntat 
som en konsekvens av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att 
stanna hemma vid minsta symtom.  
 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta aktivt med rehabilitering med fokus på upprepad 
korttidsfrånvaro. HR och chefer arbetar gemensamt vid rehabilitering. 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Nämnden redovisar 41,8 % jämfört med målvärdet som är 43 % för 2020. År 2019 
var utfallet 43 %. En anledning till att förvaltningen minskat i andel som tar ut sitt 
friskvårdsbidrag bedöms bero på pandemin menar nämnden. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad smitt-
spridning. Från förvaltningens sida vill man fortsatt uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. 
En del i det arbetet är att fortsatt informera om friskvårdsbidraget som en förmån i sam-
band med APT och introduktion av medarbetare.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa 
är två uppdrag inte genomförda.

0    2   0    0 –  av 2 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan användas, till 
exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare 
Uppdraget är delvis genomfört. En extern konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara klar i början av 2021.

• Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska 
särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i parken till en kulturell upplevelse. 
Uppdraget är delvis genomfört. En extern konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara klar i början av 2021.

Konsekvenser av coronaviruset  
Kulturförvaltningen menar att de har noga följt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar 
liksom regeringens beslut om offentliga sammankomster. Konsekvenserna av coronapandemin 
blev att besöksantalen till biblioteken, museerna, biograf Röda Kvarn och till Stadsteatern kraftigt 
minskade under våren enligt nämnden. 
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Under en kortare period ställdes viss kursverksamhet in på Kulturskolan under våren men kunde 
återupptas i andra former ganska snart. Fram till sommaren samt även över sommaren införde 
flera av verksamheterna begränsade öppettider, ställde i princip in alla offentliga program samt 
ställde om till mer uppsökande och digital verksamhet.

Kulturnämnden befarade tidigt att de ekonomiska konsekvenserna särskilt för Stadsteatern skulle 
bli mycket stora under coronapandemin. Under våren med dess inställda föreställningar gick 
teatern med ett underskott på 800 tkr. Kulturnämnden fattade därför beslutet om att ställa in 
höstens produktioner för att inte riskera att öka på det ekonomiska underskottet. Ett par mindre 
egna produktioner samt en del gästspel genomfördes under hösten.

Textilmuseet tappade 95 % av sina besökare i samband med pandemiutbrottet. På helåret blev be-
sökstappet 35 %. Under sommaren höll museerna öppet, dock med något begränsade öppettider. 

Nämnden menar vidare att samtliga förvaltningens verksamheter påverkades starkt av pandemin 
fortsättningsvis under hösten, med inställda program och begränsad tillgänglighet i takt med 
att restriktionerna skärptes. 

Biblioteken har under pandemiåret arbetat mer uppsökande menar nämnden. Biblioteken såg 
ökade utlåningssiffror under sommaren. I slutet på året stängdes biblioteken men hade service-
tider så att besökare delvis kunde nyttja bibliotekets tjänster. 

Nämnden uppskattar den totala ekonomiska konsekvensen på grund av pandemin till ett över-
skott om 1 880 tkr. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Borås Konstmuseum 
Inför budget 2020 fick museet ett ekonomiskt tillskott, detta användes främst till nödvändiga 
personal förstärkningar för att kunna uppfylla museets uppdrag menar nämnden. Nämnden 
menar att ytterligare förstärkningar är nödvändiga både vad gäller personal, verksamhetsmedel 
och uppdatering av lokalerna som inte är  anpassade efter dagens krav. Dessa har stora brister 
vad gäller tillgänglighet, klimat och säkerhet menar nämnden.

Borås Konstmuseum redovisar ett underskott på 808 tkr som till stor del kan det relateras till 
pandemin. Museet har kompenserat konstnärer och andra avtalade aktörer för inställd verk-
samhet samt betalat extrakostnader för att förlänga en utställning. Av beloppet är 150 tkr ett 
ersättningskrav till en privatperson för en tavla som stulits under den tid då den var deponerad 
på Konstmuseet.

Borås Konstmuseum har bara kunnat ha öppet i begränsad omfattning efter 16 mars 2020 på 
grund av allmänna råd kring den pågående pandemin. Under våren satsade museet på att nå ut 
genom olika digitala projekt, bland annat genom tidsdokumentet Kultur under covid -19.

På uppdrag av Kommunfullmäktige/Kulturnämnden utreds nu förutsättningar för att bygga ett 
Art Center i Borås som ska kunna inrymma både Borås Konstmuseum och Lars Tunbjörk Center.

Borås Konstmuseum är arrangör till Borås internationella skulpturbiennal. 2021 firar Borås 400 
år och då byter biennalen namn till Borås Art Biennial. Ett samarbete inleds med Textilmuseet 
och BoråsBoråsTME för att involvera hela staden i konstfesten.
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Nytt kulturprogram   
Kulturnämnden har 8 juni 2020 tagit beslut om Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick – 
styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet. 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella kulturpolitiska målen 
och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet kommer förstärka kulturens roll i Borås. 
Dokumentets målbild är att kulturen i Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och 
internationell lyskraft menar nämnden. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre övergripande strategier 
utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vi-
dare att kulturen ska vara bred, d.v.s. vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal 
och utbud. Den tredje strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck menar nämnden. 

Under 2020 antogs ett nytt Biblioteksprogram som tillsammans med det nya Kulturprogrammet 
ska styra utvecklingen av biblioteken de närmaste åren.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av den fördjupade granskningen.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har beslutat om regler och anvisningar för intern kontroll under 2018. Nämnden har 
genomfört en egen riskanalys som identifierade 35 risker. Sju av riskerna har inte riskbedömts. Sex 
av riskerna har inte tagits med till riskmatrisen. I den riskanalys som dokumenterats i verksam-
hetsstödet Stratsys finns endast 16 av riskerna angivna. Stadsrevisionen noterar att tre risker avse-
ende verksamhetsområde ekonomi som fått riskbedömning nio och två risker avseende ekonomi 
som fått riskbedömning 12 inte tagits med till planen för intern kontroll. Dessa följs istället upp 
inom verksamheten. Planen för intern kontroll omfattade nio kontrollmoment. Uppföljningen 
av den interna kontrollen är avrapporterad till nämnden den 22 februari 2021. Stadsrevisionen 
noterar att ett av nio kontrollmoment inte redovisats till nämnden. Stadsrevisionen noterar att 
kontrollmomenten i flera fall är genomförda men inte beskrivna på ett adekvat sätt. 

För samtliga kontrollmoment kan kontrollmetod och kontrollmoment bättre beskrivas. Stick-
provsstorlek och utfall av genomförda stickprov bör redovisas. Analys av genomförda kontroll-
moment behöver dessutom vidareutvecklas. Åtgärder med anledning av genomförda kontroller 
framgår inte av nämndens uppföljning av den interna kontrollen. 
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Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 2 november 2020 med Kulturnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kulturnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. De två uppdrag 
nämnden har fått från Kommunfullmäktiges budgetbeslut har inte genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 1 173 tkr. 
Stadsrevisionen noterar att bufferten har varit för lågt satt. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. I riskanalysen har det iden-
tifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 
Nämnden har genomfört en egen riskanalys som identifierade 35 risker. Sju av riskerna har inte 
riskbedömts. Sex av riskerna har inte tagits med till riskmatrisen. I den riskanalys som dokumen-
terats i verksamhetsstödet Stratsys finns endast 16 av riskerna angivna. Stadsrevisionen noterar 
att tre risker avseende verksamhetsområde ekonomi som fått riskbedömning nio och två risker 
avseende ekonomi som fått riskbedömning 12 inte tagits med till planen. Dessa följs istället upp 
inom verksamheten. Planen för intern kontroll omfattade nio kontrollmoment. Uppföljningen 
av den interna kontrollen är avrapporterad till nämnden den 22 februari 2021. Stadsrevisionen 
noterar att ett av nio kontrollmoment inte redovisats till nämnden. Stadsrevisionen noterar att 
kontrollmomenten i flera fall är genomförda men inte beskrivna på ett adekvat sätt. 

För samtliga kontrollmoment kan kontrollmetod och kontrollmoment bättre beskrivas. 
Stickprovsstorlek och utfall av genomförda stickprov bör redovisas. Analys av genomförda kon-
trollmoment behöver dessutom vidareutvecklas. Åtgärder med anledning av genomförda kon-
troller framgår inte av nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt 
stor buffert. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till konstaterade 
avvikelser i den interna kontrollen. 
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