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§ 172

Revidering av riktlinjer för offentlig
konst

Dnr KS 2018/0102

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 bl a att kultur- och
fritidsnämnden och servicenämnden ska lämna ett gemensamt förslag på
reviderade regler för byggnadsanknuten konst.
Kultur- och fritidsnämnden har 2018-01-18 beslutat om att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderade riktlinjer för offentlig konst.
Kultur- och fritidsnämnden vill att den konstnärliga utsmyckningen via
enprocentregeln även ska omfatta den estetiska utformningen av
kommunens offentliga platser. Nämndens 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.
Kommunkontoret har remitterat ärendet till servicenämnden som 201803-14 beslutat att översända yttrande med tillhörande förslag till reviderat
regelverk.
Lunds kommun har sedan 1992 arbetat enligt den så kallade
enprocentregeln gällande byggnadsanknuten offentlig konst.
Dagens modell, som innebär att serviceförvaltningen avsätter en
procentsats utöver uppskattad entreprenadkostnad för byggnadsanknuten
konst, föreslås framöver bli ersatt av en modell enligt vilken en avsatt
summa samlas i en pott. Ur denna pott kan sedan medel avropas till
större konstverk, som kan placeras i hela kommunen.
Kommunkontoret anser att de förändringar som kultur- och
fritidsnämnden föreslår i grunden är bra. Men då fullmäktige fastslår
riktlinjerna så anser kommunkontoret att nämnden ska ta fram ett förslag
på nya riktlinjer i sin helhet som fullmäktige sedan kan ta ställning till.
Det finns även delar i förslaget som inte är förenliga med lag eller
förordning. Vissa processer kan dessutom med fördel förtydligas i
samband med att riktlinjerna antas.
Kommunkontoret har i denna tjänsteskrivelse även kommenterat delar av
det förslag som nämnden förslår som behöver förtydligas eller arbetas
om.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelseden 23 maj 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 1992, § 22.
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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.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2018, dnr SN
2018/0052
Servicenämndens beslut den 14 mars 2018, §24, dnr SN 2018/0052

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att göra
förtydligande utifrån kommunkontorets kommentarer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att göra
förtydligande utifrån kommunkontorets kommentarer.
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS 2018/0198

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206,
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:0020:50
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167,
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare

Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 158-206

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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KS 2018/0198

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 158-206

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-20

