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§ 141

Revidering av riktlinjer för offentlig konst
Dnr KU 2017/0849

Sammanfattning
Lunds kommun har sedan 1992 arbetat enligt enprocentregeln
gällande byggnadsanknuten offentlig konst i enlighet med av
kommunen beslutade riktlinjer. Kultur- och fritidsförvaltningens
bedömning är att en revidering av dessa riktlinjer nu är
aktuell. Lund växer och under de närmaste åren kommer staden med
omnejd 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 de riktlinjer som finns 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.
Nuvarande riktlinjer innebär att en procentsats utöver uppskattad
entreprenadkostnad avsätts till byggnadsanknuten konst. I
föreliggande förslag avsätts ett fast belopp motsvarande procentsats
till byggnadsanknuten konst idag per år till investeringar i konst i det
offentliga rummet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 januari 2018, § 9, att
översända förslag till reviderade riktlinjer för offentlig konst i Lunds
kommun till kommunstyrelsen för fastställande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018, § 172, att
återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
förtydligande med utgångspunkt i kommunkontorets kommentarer.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober
2018
Förslag till revidering av riktlinjer för offentlig konst, den 13
november 2018
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 172

Yrkanden
Peter Bergwall (MP) och Gabor Tilesch (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att nämnden fortlöpande ska få
information om de konstnärer, som tilldelas uppdrag att framställa
konstnärlig gestaltning.
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Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att det under rubriken
”Urvalsprocess och placering av konst i det offentliga rummet” i
förvaltningens tjänsteskrivelse ska omformuleras enligt följande:
”Kultur- och fritidsnämnden föreslås fortsatt ha ett arbetsutskott för
konst som fattar beslut om urval, reparationer och underhåll.”
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L) och Zoltán G Wagner (-) yrkar
bifall till yrkande från Peter Bergwall (MP) med flera.
Peter Bergwall (MP) och Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Sven
Ingmar Anderssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut:
yrkande från Peter Bergwall (MP) med flera om att bifalla
förvaltningens förslag, tilläggsyrkande från Peter Bergwall (MP) med
flera samt yrkande från Sven Ingmar Andersson (C) med flera.
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på förvaltningens
förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla detta. Ordföranden
ställer därefter proposition på tilläggsyrkande från Peter Bergwall
(MP) med flera och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detsamma. Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på
yrkande från Sven Ingmar Andersson (C) med flera och finner att
detta bifalles av nämnden.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerare

att

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

att

nämnden fortsatt ska ha ett arbetsutskott för konst som ska
fatta beslut om urval, reparationer och underhåll

att

nämnden fortlöpande ska få information om de konstnärer,
som tilldelas uppdrag att framställa konstnärlig gestaltning
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Protokollsanteckningar
Gunnar Brådvik (L) för, med instämmande från Birger Swahn (M),
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (-), följande
anteckning till protokollet:
”Alliansen förutsätter att ärendet är berett med hänsyn till gällande
lagstiftning.”
Nita Lorimer (V) för följande anteckning till protokollet:
”Även spårvägsprojektet bör betraktas som ett byggprojekt med en
viss procentsats avsatt för konst.”
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens förslag till
revidering av riktlinjer och instämmer även i Socialdemokraternas
och Miljöpartiet de grönas tilläggsyrkande samt Vänsterpartiets
protokollsanteckning.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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KU 2018/0435

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-11-15, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

Peter Bergwall (MP), ordförande
Birger Swahn (M), vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (-)

Tjänstgörande ersättare

Lars Westerberg (S), ersättare för Elin Gustafsson (S)

Ersättare

Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Joakim Andersson (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 132-146

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-11-23

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Peter Bergwall (MP)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-17

