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KALLELSE
Datum

2018-11-08
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde
måndagen den 19 november 2018 kl. 17:00.
Mötet startar med verksamhetsbesök på Dalsjöfors meröppna bibliotek samt
Almedahls museum, Stationsvägen 2, Dalsjöfors. Sammanträdet äger därefter
rum i Dalsjöskolans matsal, Dalsjövägen 16, Dalsjöfors.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gruppmöte den 18 november
kl. 15:00, Portugallien.
Liberalerna och Centerpartiet har gruppmöte den 15 november kl. 16.00,
Duvemåla.
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 19 november
kl. 15.30, Dalsjöfors bibliotek.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.

Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

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

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Verksamhetsbesök, Dalsjöfors meröppna bibliotek samt
Almedahls museum

5.

Avtackning av kulturskolechef Per-Olov Pell

6.

Information om Intern kontroll 2018, ärende- och beslutsprocess,
risk om otillräcklig information
Dnr 2017-00204 007

7.

Information om kartläggning av biblioteksverksamheten i Borås
Stad
Dnr 2018-00042 3.6.1.25

8.

Övriga informationsärenden

9.

Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag
Dnr 2018-00006 3.6.1.3

10.

Delegationsbeslut, resa utanför Norden
Dnr 2018-00005 2.3.6.25

11.

Inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2018-00001 2.1.2.1

12.

Budgetuppföljning till och med oktober 2018
Dnr 2018-00037 1.2.4.1

13.

Initiativärende KN 2018-10-22 - Låt oss fortsätta i rätt riktning!
Dnr 2018-00146 2.4.1.25

14.

Yttrande över planerad rivning och nybyggnation av Nybron,
samt närliggande kanalmurar i Viskan, Borås enligt 6 kapitlet
Miljöbalken. Samrådshandling
Dnr 2018-00145 3.1.1.2

15.

Förslag till ändring av klockslag för Kulturnämndens
sammanträde 17 december 2018

Ärende och beslutsprocess
Intern kontrollplan 2018

Ärendehanteringsprocess - Förvaltning
Ärendet
inkommer

Ärendet
diarieförs och
publiceras i
webbdiarium

Ärendet fördelas
till handläggare

Ärende: motion, remiss, yttrande, ansökningar, budget, tillsättningar

Nämndsekreterare diarieför och publicerar ärenden dagligen
Ärendet finns nu tillgängligt för politiken och allmänhet
Ordförande
godkänner

Handläggaren
bereder ärendet

Förvaltningschef
godkänner

1 dag

1 dag- till
månader

Utskick till
nämndsordförande
Godkännande
av ärendelista
och handlingar

Utskick till
presidiet
Arbetsmaterial

2-3 dagar före
presidiemöte

Presidiemöte
Handläggaren presenterar
ärendet, politiken kan
föreslå ändringar

Ärendehanteringsprocess –
Facklig samverkan (FSG) och politisk behandling
FSG: information till förvaltningens fackliga representanter
Gruppmöten: genomgång och diskussion av handlingar, gruppledare informerar
Nämndmöte: allmänhetens frågestund, information och beslut om ärenden

Presidiemöte
avklarat
Förvaltningen
gör ev.
ändringar efter
Presidiemötet

Utskick till FSG
Utskick av
ärendelista och
handlingar.
Publiceras på
boras.se

Gruppmöte

Utskick sänds senast 1 vecka före nämndmöte

Nämndmöte

Justering av
protokoll.
Publiceras på
boras.se

Expediering av
nämndens beslut
till berörda
instanser

Sammanträdesdagar och stopptider
Kulturnämndens sammanträdesdagar 2018
månad
Handlingar Presidium FSG
Nämndmöte
januari
08-jan
15-jan
23-jan
29-jan
februari
05-feb
07-feb
20-feb
27-feb
mars
05-mar 12-mar
20-mar
26-mar
april
26-mar
09-apr
17-apr
24-apr
maj
23-apr
07-maj
15-maj
21-maj
juni
18-maj
28-maj
29-maj
11-jun
juli
augusti
06-aug
13-aug
21-aug
27-aug
september
03-sep
10-sep
18-sep
24-sep
oktober
01-okt
08-okt
16-okt
22-okt
november
29-okt
05-nov
13-nov
19-nov
december
26-nov
03-dec
11-dec
17-dec

Fritid- och folkhälsonämndens sammanträdesdagar 2018
månad
ärende handlingar presidie handlingar publicering Nämndmöte
januari
04-jan
08-jan 11-jan
12-jan
12-jan
19-jan
februari
29-jan
01-feb 05-feb
13-feb
14-feb
21-feb
mars
16-mar
19-mar 23-mar
27-mar
28-mar
04-apr
april
26-apr
30-apr 03-maj
07-maj
08-maj
15-maj
maj
04-jun
07-jun 11-jun
11-jun
12-jun
19-jun
juni
juli
augusti
10-aug
13-aug 17-aug
17-aug
20-aug
27-aug
september
03-sep
06-sep 10-sep
14-sep
17-sep
24-sep
oktober
18-okt
22-okt 25-okt
26-okt
29-okt
05-nov
november
22-nov
26-nov 29-nov
30-nov
03-dec
10-dec
december

Andra förvaltningar har kortare stopptider

DELEGATIONSBESLUT, projekt- och arrangemangsbidrag
Förening/Enskild
Människo-Omsorgen

Projekt/arrangemang
Omvända perspektiv

Anmält till Kulturnämnden 2018-11-19 §

1 (1)

Ansöker om
10 tkr

Beslut
6 tkr

Motivering
Föreställningen är lokalt
producerad och bedöms
bidra till förståelse och
tolerans kring ämnet
åldrande.

DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden
Namn
Resmål
Annika Baetge, Ulf HolmeOldenburg
strand, Ann-Katrin Oscarsson
Susanne Barman
Anmält till Kulturnämnden 2018-11-19 §

Datum
2018-11-09--11

Syfte
Fristad Ungdomsorkester och dansgrupp
på konsertresa.
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Maria Antonsson
Handläggare
033 357676

Datum
2018-11-19

Diarienummer
2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
19 november 2018
2017/00101
Peter Wiberg, Kulturnämnden: E-post konversation angående Rockborgen.
2017/00208
Borås Konstmuseum: Uppdaterad förstudie ”Att levandegöra en fotografisk gärning”,
Lars Tunbjörk Center.
2018/00014
NN: Beslut om att bevilja En snabb slant till projektet Min berättelse.
2018/00033
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning av detaljplan för Druvefors,
Björnflokan 5 med flera – Druveforsvägen, Borås Stad.
2018/00045
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning av ändring genom tillägg av
detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 med flera och byggnadsplan för
Kvarbo 2:1, Borås Stad.
2018/00063
Kommunstyrelsen: Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 2016-2017.
2018/00121
Konstnärernas Riksorganisation Sjuhärad: Kommentarer på svar från Kulturförvaltningen
2018-08-23.
2018/00138
KulturIT AS: Personuppgiftsbiträdesavtal med Kulturförvaltningen, Borås Stad.
2018/00139
Länsstyrelsen Västra Götaland: Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer.
2018/00140
Människo-Omsorgen: Ansökan om bidrag, 10 tkr, till projektet Omvända perspektiv.
2018/00140
Människo-Omsorgen: Beslut om att bevilja 6 tkr till projektet Omvända perspektiv.

2018-11-19
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2018/00141
Balans Borås Sjuhärad: Ansökan om bidrag, 6 tkr, till projektet Teatral musikföreläsning.
2018/00143
Kommunfullmäktige: Svar på motion av Anethe Tolfsson (S): Borås Stad ska inte
samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger
och doping.
KULTURNÄMNDEN
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Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 358952
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00146 2.4.1.25

Initiativärende KN 2018-10-22 - Låt oss fortsätta i rätt
riktning!
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka
publiksammansättningen före införande av fri entré på Textilmuseet, samt att i
arbetet med budget 2020 utreda hur slopandet av entréavgifter till Textilmuseet
skulle påverka Kulturnämndens budget.
Sammanfattning av ärendet
Undersökningar av frientréreformer på museer visar att konsekvenser av
införandet av fri entré kan vara både negativa och positiva, vilket inkluderar
exempelvis ökat besöksantal av museiovana men också ökade kostnader för
värdskap och slitage. Om fritt inträde ska införas måste intuitionen tillföras
medel som korresponderar mot förlorade intäkter och ökade kostnader. För att
veta vad fri entré på Textilmuseet innebär rekommenderar institutionen att
förberedande studier av publiksammansättningen genomförs i form av en
kvalitativ publikundersökning både före och efter införandet av fri entré.
Ärendet i sin helhet
Konsekvenser av fritt inträde på Textilmuseet har undersökts av
museiutvecklare Medea Ekner och museichef Ulrika Kullenberg med stöd av
källor hos Kulturrådet och Lunds Universitet. Dessa undersökningar av
frientréreformer på museer visar att konsekvenser av införandet av fri entré kan
vara både negativa och positiva. Om fritt inträde ska införas måste intuitionen
tillföras medel som korresponderar mot förlorade intäkter och ökade kostnader.
Kortsiktiga effekter
Tendensen är att fritt inträde ökar besöksantalet dramatiskt de första
månaderna efter införande för att därefter mattas av något. Fri entré kan
framförallt bidra till en ökning av spontanbesöken samt att besökarkategorin
som endast har grundskoleutbildning kan öka, för vissa besökare kan det fria
inträdet vara helt avgörande för ett besök.
Fri entré kan på kort sikt därför leda till en avsevärd ökning av antalet
museibesökare: framförallt av kategorierna museiovana, besökare utan
akademisk bakgrund och besökare med invandrarbakgrund, vilket pekar på
existensen av en viss korrelation mellan entrépriser och besökarantal.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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En bieffekt som noterats är att fri entré kan innebära ökade inkomster för
kaféer och butiker i museiverksamheterna.
Långsiktiga effekter
Fri entré är ett steg närmare ett öppnande av museer för nya grupper av
besökare, men det krävs ytterligare åtgärder för att nå långsiktiga resultat. För
att förändra besökarstrukturen krävs att museerna ser över sin totala
verksamhet och utformandet av utställningar samt övrigt publikarbete. Det är
därför tveksamt om fri entré på lång sikt kan uppnå önskat resultat - en ökning
och förändring av sammansättningen av museibesökare - enbart genom
införandet av fri entré. Ökade satsningar på skolklasser och visningar kan ha en
betydligt större långsiktig verkan än fri entré.
Museer med fri entré behöver omarbeta sin pedagogiska verksamhet för att bli
mer tillgängliga för den museiovana publiken. Vid ökad tillströmning av
museibesökare behöver museerna erbjuda de nya besökargrupperna tydligare
information om vad som erbjuds samt öka värdskap och tillsyn. Fri entré och
ökat besökstryck innebär därmed ett ökat behov av pedagogiska aktiviteter och
publikt engagerande program. Tidigare undersökningar visar även att det finns
en klar tendens till att museibesöken blir kortare vid fri entré.
Museer som är inriktade på specialintresserade besökare kan se minimal eller
mindre ökning i besöksantalet efter införandet av fri entré. Museer vars
besökare till största del utgörs av specialintresserade personer är mindre
priskänsliga och ett besök avgörs därför inte nödvändigtvis av priset på
inträdesbiljetten.
För Textilmuseet nuvarande situation (Balenciaga) med en satsning på
sponsorskap och därtill kopplade evenemang, avtal och rabatter för
näringslivets kunder och intressenter, kan införande av fritt inträde vara direkt
kontraproduktivt i den mån att det blir svårare att hitta anledningar för sådan
samverkan.
Fri entré och ökat besökstryck innebär även ökade kostnader i behov av
städning, ökat slitage på lokaler, införande av vakthållning och ökat värdskap.
Textilmuseet har i dagsläget redan en pressad situation gällande balans mellan
interna museala uppgifter och bemanning vid helg, evenemang, extra visningar
kvällstid och övriga kundförfrågningar (samlingar).
Konsekvenser och behov
Fri entré innebära förlust av intäkter och ökar även behovet av ekonomisk
kompensation för värdskap, städning och slitage. För att veta vad fri entré på
museer bidrar till krävs förberedande studier av nuvarande publiksammansättningen för att uppskattningar av förändringen ska vara möjligt.
Därför är genomförande av en kvalitativ publikundersökning på Textilmuseet
före och efter införandet av fri entré att rekommendera.
Källor från konsekvensstudier efter den statliga frientréreformen 2004:
http://www.kulturradet.se/upload/kr/frientrereformen/frientre_slutrapport.p
df
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http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1335634
&fileOId=1647240
Beslutsunderlag
1. Initiativärende KN 2018-10-22 – Låt oss fortsätta i rätt riktning!
2. Intäkter för inträde till Textilmuseet, historik ur kassaterminalen

Beslutet expedieras till
1. Kulturförvaltningen
2. Vänsterpartiet, Peter Wiberg (V)

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Intäkter för inträde
historik ur kassaterminalen
•
•
•
•
•

2014 maj – dec
2015
2016
2017
2018 tom sep

439 975
919 400
557 700
343 475
271 200

kr
kr
kr
kr
kr

11 192 st
21 523 st
12 598 st
8174 st
6232 st

Iris
Wallin
Artist tx
Faig A
NLC

Dessa siffror inkluderar ej grupper som betalar inträde + visning
på faktura (+ 30 – 50 000 kr)
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Johanna Engman
Handläggare
033 358966
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00145 3.1.1.2

Yttrande över planerad rivning och nybyggnation av
Nybron samt närliggande kanalmurar i Viskan, Borås
enligt 6 kapitlet Miljöbalken
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget med beaktande av framförda kommentarer.
Kulturnämnden bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
kulturmiljön.
Sammanfattning av ärendet
Nybron behöver bytas ut för att klara större kapacitet och dragningen av Sven
Eriksonsgatan behöver anpassas. Förslaget bedöms inte innebära betydande
påverkan på kulturmiljön. Vid det fortsatta arbetet behöver följande beaktas:
Den nya bron bör få en omsorgsfull gestaltning. Åkantens naturstensmurar bör
så långt möjligt bevaras. Det karaktäristiska räcket med gjutjärnsstolpar på östra
sidan om Viskan bör ses som en tillgång. Skulpturen i Tore G Wärenstams park
är skapad för platsen och påverkan på konstverkets placering behöver
diskuteras med så väl Konstmuseet som Wärenstams stiftelse och konstnären
Kerstin Dahl Norén. Oavsett vilket vägdragningsalternativ som väljs bör den
park som blir kvar utvecklas som en tillgång för området med självklar plats för
konstnärlig gestaltning.
Ärendet i sin helhet
För att förbättra framkomligheten för trafik, gående och cyklister behöver den
befintliga Nybron ersättas med en bredare bro med större kapacitet och
bärighet. Då Sven Eriksonsgatan behöver byggas ut i anslutning till den nya
bron påverkas även åkantens murar, främst sydväst om bron samt kring brons
fästen.
Nybron byggdes år 1900 och är en stenvalvsbro i två spann som kommer att
rivas i och med förslaget. Bron har genomgått förändringar genom åren vilket
gör att endast fundamenten avslöjar att den är en äldre stenbro idag. Den
bärande så kallade brobaneplattan av betong dominerar intrycket.
Kulturnämndens bedömning är således att bron har ett begränsat
kulturhistoriskt värde som inte kan anses vara av sådan karaktär att bron av den
anledningen bör bevaras.

Kulturnämnden
Postadress
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Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2
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kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Förslaget till ny bro innebär ett broutförande i form av en så kallade
plattrambro i ett spann i betong, vilket innebär att inget brofundament behöver
sättas i Viskan. Då bron blir en viktig del av helhetsintrycket bör stor omsorg
läggas på gestaltningen.
Åkanten är delvis förstärkt med naturstensmur längs med Viskan. Dessa murar
bör så långt möjligt bevaras eftersom de bidrar till upplevelsevärdet på platsen.
Även det karaktäristiska räcket med gjutjärnsstolpar på östra sidan om Viskan
bör ses som en tillgång.
Två alternativ till vägutformning har tagits fram. Vägdragningen för alternativ 1
innebär att Tore G Wärenstams park tas i anspråk, medan alternativ 2 istället
påverkar Nybroparken. Observera att skulpturen i Tore G Wärenstams park är
skapad för platsen och påverkan på konstverkets placering behöver diskuteras
med så väl Konstmuseet som Wärenstams stiftelse och konstnären Kerstin
Dahl Norén. Oavsett vilket vägdragningsalternativ som väljs bör den park som
blir kvar utvecklas som en tillgång för området med självklar plats för
konstnärlig gestaltning. Detta skulle ge fortsatt värdefull pausyta i stråket mellan
kommunikationer och högskola med mera. Upplevelsen av platsen riskerar
annars att helt domineras av den nya trafiklösningen.
Som det konstateras i underlaget till samrådet finns inga kända fornlämningar
inom området, men det finns risk att stöta på sådana under arbetets gång. I så
fall ska Länsstyrelsen kontaktas. Medvetenhet kring detta finns alltså i
underlaget, vilket är positivt.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd enligt 6 kapitlet Miljöbalken med anledning av planerad
rivning och nybyggnation av Nybron samt närliggande kanalmurar i Viskan,
Borås.
Beslutet expedieras till
1. Tekniska förvaltningen, tekniska@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Inbjudan till samråd enligt 6 kapitlet Miljöbalken med
anledning av planerad rivning och nybyggnation av
Nybron samt närliggande kanalmurar i Viskan, Borås.
Borås stad avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken
för rivning och nybyggnation av Nybron, samt upprustning av närliggande
kanalmurar i Viskan, Borås. Nybyggnation av Nybron genomförs för att
förbättra framkomligheten på platsen för både motortrafik samt gående och
cyklister.
Samrådet är ett undersökningssamråd och utförs i enlighet med 6 kapitlet
Miljöbalken.
Lokalisering

Nybron spänner över Viskan i centrala Borås och binder ihop Sven
Eriksonsgatan och Yxhammarsgatan, figur 1.

Figur 1. Detaljkarta över området där brons placering är markerat i rött och kanalmuren är
markerad i blått (© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

Bakgrund

En ny bro behöver byggas i centrala Borås stad för att ersätta den befintliga
bron Nybron då denna är för smal och har dålig bärighet för den trafik som går
och planeras gå på bron. Ytterligare är riktningen på bron felaktig i jämförelse

Tekniska förvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Tekniska förvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Kungsgatan 57
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tekniska@boras.se

033-35 70 00 vx
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med de gator som leder till bron, vilket försvårar framkomligheten på platsen.
Nybron är en viktig länk i staden där tät trafik passerar. En förbättring av bron
skulle innebära bättre framkomlighet samt bärighet över hela bron, en
nödvändighet för att anpassa staden efter växande invånarantal samt den ökade
trafiken och kollektivtrafiken som kommer med detta.
Detta ska göras

Två alternativa vägutformningar har tagits fram inför utredningen för
broförslagen. Vägutformningarna möjliggör en bättre trafiksituation för
Nybron. Gång- och cykeltrafiken har separerats och getts större plats. De två
alternativ som är framtagna i dagsskedet är båda alternativ som innebär att inget
brofundament behöver sättas i Viskan genom att ha ett broutförande i form av
plattrambro i ett spann i betong som följer befintlig mark/väg. Detta innebär
att man troligtvis minimerar grumling och dämning.
Utöver en ny bro planeras även kanalmuren söder om bron på den västra delen
av Viskan att byggas om, detta för att möjliggöra utbyggnad av vägen som leder
till bron tillsammans med gång- och cykelväg. De kanalmurar som finns intill
befintlig samt planerad bro kommer att byggas om och anpassas efter den nya
bron, där utformningen kommer skilja sig något mellan de olika
broalternativen.
Arbete med rivning av befintlig bro samt uppbyggnad av ny bro tillsammans
med uppbyggnad av kanalmur kommer innebära olika typer av miljöpåverkan. I
samrådsunderlaget finns mer information om verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och miljöpåverkan. Den som vill ta del av underlaget
kan ladda ner det från kommunens hemsida:
https://www.boras.se/samrådnybro alternativt läsa det i kommunens reception
på Kungsgatan 57 i Borås.
Skriftliga yttranden ska vara Borås stad, Tekniska Förvaltningen, tillhanda
senast den 11 november 2018. Yttranden skickas via epost till
tekniska@boras.se alternativt postledes till Tekniska förvaltningen, 501 80 Borås.
Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas tillståndsansökan.
Sökande

Vid frågor kontakta

Borås stad
Tel: 033-35 74 68
Mail: boras.stad@boras.se
501 80 Borås

Adnan Hadziavdic
Tel: 033-357468
Mail: adnan.hadziavdic@boras.se
Tekniska Förvaltningen, Borås stad

Med vänlig hälsning
Adnan Hadziavdic
Borås stad

