Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-18

§9

Revidering av riktlinjer för offentlig
konst
Dnr KU 2017/0849

Sammanfattning
Lunds kommun har sedan 1992 arbetat enligt den så kallade
enprocentregeln gällande byggnadsanknuten offentlig konst i enlighet
med av kommunen beslutade riktlinjer. Förvaltningens bedömning är att
en revidering av dessa riktlinjer nu är aktuell.
Staden Lund växer och under de närmaste åren kommer staden och
omlandet att utvecklas och omformas till följd av byggande av bostäder,
skolor och övrigt. För att utvecklingen också ska omfatta den estetiska
utformningen av kommunens offentliga platser föreslår förvaltningen en
revidering av nu gällande riktlinjer för offentlig konst i Lunds kommun.
Förvaltningens utgångspunkt är att konsten ska få en självklar funktion i
byggandet av den samtida staden och få en större synlighet i den färdiga
stadsbilden. En viktig konsekvens är att den offentliga konsten blir
tillgänglig för fler lundabor samt tydligare bidrar till att bygga stadens
identitet.
Den idag fungerande samverkansmodellen mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och främst serviceförvaltningen, som innebär att en
procentsats utöver uppskattad entreprenadkostnad avsätts för
byggnadsanknuten konst per byggprojekt, föreslås framöver bli ersatt av
en modell, enligt vilken en avsatt summa samlas i en pott, ur vilken det
kan avropas medel till större konstverk, som kan placeras i hela
kommunen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att nämnden löpande ska få återrapportering om arbetet med riktlinjerna,
under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dessa.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att återremittera
ärendet till förvaltningen med uppdraget att detta ska beredas i
arbetsutskottet för konst.
Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP) och Elsa Christersson (MP)
yrkar avslag till Gunnar Brådviks (L) yrkande om återremiss.
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Birger Swahn (M) och Sven Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till
Gunnar Brådviks (L) yrkande om att återremittera ärendet till
förvaltningen.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera om att återremittera ärendet till förvaltningen med
uppdraget att bereda detta i arbetsutskottet för konst. Ordföranden ställer
proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att avslå
detsamma.
Ordföranden konstaterar vidare att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag med
tillägget att nämnden löpande ska informeras om arbetet med riktlinjerna
för offentlig konst under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer
dessa. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till revidering av riktlinjer för offentlig
konst samt översända förslaget till kommunfullmäktige för
fastställande

att

nämnden löpande ska få återrapportering om arbetet med
riktlinjerna, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer
dessa

Reservationer
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Börje Anehamre (M), Gunnar
Brådvik (L) och Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig till förmån för
eget yrkande samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 4.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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KU 2018/0006

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-01-18, klockan 17.30–20.55

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S) §§ 1-6, 8-16
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lars Westerberg (S) § 7, ersättare för Gabor Tilesch (S)
Börje Anehamre (M)
Elsa Christersson (MP)

Ersättare

Lars Westerberg (S) §§ 1-6, 8-16
Elvira Mehic (S)
David Tinglöv (M)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef, §§ 4-16
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 1-4
Peder Severin, utvecklingsstrateg/jurist, §§ 1-4, 8-11
Mira Norrsell, miljösamordnare

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 1-16

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-01-24

Underskrifter
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Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Birger Swahn (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-02-16

