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§ 24

Konstnärlig utsmyckning; remissvar

Dnr SN 2018/0052

Sammanfattning
Ett förvaltningsövergripande arbete har pågått under flera år med en
översyn av regelverket för den byggnadsanknutna konsten i kommunen.
Dagens modell där varje byggprojekt genererar medel till utsmyckning
av just den byggnaden, föreslås ersättas 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. Förslaget är nu föremål
för remiss.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 1992, § 22.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2000, § 180.
Kommunfullmäktiges beslut 28 februari 2002, § 38.
Kommunstyrelsens beslut den 7 december 2016, § 381.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 9.
Förslag regelverk konstnärlig utsmyckning den 20 februari 2018.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2018.

Yrkanden
Klara Twete (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag men med tillägg av följande att-sats:
Att servicenämnden framöver gärna hade sett att kommunen tar ett större
grepp gällande offentlig utsmyckning än detta ärende om
byggnadsanknuten konst. Vi hade gärna sett att ett system skapas där all
offentlig utsmyckning som finansieras av kommunen inkluderas.
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C) och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar:
Att uttala att Serviceförvaltningens yttrande belyser brister och svagheter
i liggande förslag till regler
Att uttala att kommunen skall ta ett större grepp gällande offentlig
utsmyckning än detta ärende om byggnadsanknuten konst.
Att uttala att reglerna inte bara skall beakta byggnadsanknuten konst utan
all kommunalt finansierad konst i det kommunala rummet
Att uttala att reglerna inte bara bör omfatta nyanskaffning och vård av
offentlig konst utan också återanvändning av offentlig konst
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Att uttala att avsättningar inte bör vara fixerade procentsatser utan kunna
justeras i förhållande till rådande ekonomiska läge och investeringsvolym
Att med stöd av ovan begära att reglerna återremitteras till Kultur och
Fritidsnämnden för inarbetande av ovan synpunkter.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger två yrkanden, ett från Klara
Twete (S) och ett från Lars Leonardsson (M) m.fl. Ordföranden ställer
proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Klara Twetes (S) yrkande.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Johan Lambreus Mattsson (MP), Klara Twete (S), Anders Hansson (S),
Barbro Törnqvist (S) och Ann-Sofi Severinsson (S) röstar bifall till Klara
Twetes (S) yrkande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Ljiljana Lipovac (KD) röstar bifall till Lars Leonardssons (M)
m.fl. yrkande.
Med 5 röster mot 4 beslutar nämnden således i enlighet med Klara
Twetes (S) yrkande.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att till kommunstyrelsen såsom sitt remissvar avseende Kultur- och
fritidsnämndens förslag avseende konstnärlig utsmyckning
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari
2018 med tillhörande förslag till reviderat regelverk samt
att servicenämnden framöver gärna hade sett att kommunen tar ett större
grepp gällande offentlig utsmyckning än detta ärende om
byggnadsanknuten konst. Vi hade gärna sett att ett system skapas
där all offentlig utsmyckning som finansieras av kommunen
inkluderas.

Reservationer
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Ljiljana Lipovac (KD) reserverar sig mot servicenämndens
beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-03-14 klockan 17.00–20.55

Ajournering

Klockan 18.54–19.05

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Twete (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Gert Andersson (C)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Mats Nilsson (S)
Ann-Sofi Severinsson (S), tjänstgör för Pontus Kjellström (V)

Ersättare

Rolf Sällryd (M), klockan 17.00-20.51, §§ 20-26
Staffan Sölve (MP), klockan 17.00-19.30, §§ 20-21
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL), klockan 17.00-20.51, §§ 20-26
Ingvar Hansson (C)

Övriga

Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, § 20
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, § 20
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Anna Åhlander, Energistrateg, Serviceförvaltningen stab, § 20
Ulrika Vinka, Miljöstrateg, Markentreprenad, § 20
Sara van Lunteren, Projektledare, Lundafastigheter, § 21
Christian Olsson, Jurist, Serviceförvaltningen stab, §§ 20-23
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, § 20

Justerare

Klara Twete (S)

Paragrafer

§ 20-27

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1 den 19 mars klockan 16.30
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Underskrifter

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Klara Twete (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 20-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-11

