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HANDLING 
NR 20 2019 

Dnr 2018/270 - 8 

Motion om att inrätta ett konstråd i Sala kommun 

INLEDNING 
Motionen väcktes den 26 februari 2018 av Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp 
(S) och handlar om att inrätta ett konstråd i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /45 /1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 / 45 /2, Yttrande från Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2019/45/3, Motion från Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S) 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 56 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla två av motionens att-satser enligt följande, 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett konstprogram för konstnärlig ge
staltning i det offentliga rummet, samt 
att inrätta ett konstråd med konstnärlig sakkunskap för konstnärlig bedömning av 
inkomna intresseanmälningar. 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Ulrika Spårebos (S) 
yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led
ningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S) yrkande röstar 
nej. 
Vid omröstningen avges 8 ja-röster (Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C], Elisa
bet Pettersson [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M], Hanna Westman [SBÄ], 
Magnus Edman [SD], Andreas Andersson [SD] och 5 nej-röster Ulrika Spårebo [S], 
Glenn Andersson [S], Camilla Runerås [S], Viktor Kärvinge [S], Johanna Ritvadotter 

Ml 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

cw Utdragsbestyrkande 
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Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2019-04-04 

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge 
(S) och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos yr
kande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

23 (45) 
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SAM MANTRÄDESPR0TO KOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 
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Dnr 2018/270 --1 

Motion om att inrätta ett konstråd i Sala kommun 

INLEDNING 
Motionen väcktes den 26 februari 2018 av Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp 
(S) och handlar om att inrätta ett konstråd i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 / 45 /1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 / 45 /2, Yttrande från kultur och Fritid 
Bilaga KS 2019 / 45 /3, Motion från Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S) 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos (S) yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

I U<d ,agsbes<yckaode 
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Svar på motion om att inrätta ett konstråd i Sala kommun 

Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S) inkom den 26 februari 2018 med 
rubricerad motion. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett konstprogram för 
konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, 

• att inrätta ett konstråd med konstnärlig sakkunskap för konstnärlig 
bedömning av inkomna intresseanmälningar, samt 

• att en procentsmålet är riktmärke vid om-och nybyggnation 

Motionärerna skriver att konst är en del av samhället och att de vill att det ska vara 
så även fortsättningsvis. En del av den offentliga konsten är direkt 
byggnadsanknuten och tillkommer vid om och nybyggnation av offentlig 
verksamhet i kommun, landsting, region eller stat. 
Det är där man tillämpar det som kallas en procentsregeln Den innebär att ca en 
procent av budgeten för ett byggprojekt avsätts till bild, eller formkonst. I fråga om 
tillämpningen av en procentregeln inom offentlig sektor ser motionärerna en 
osäkerhet om vad regeln innebär, vilket inte är konstigt, då många olika 
förvaltningar ofta medverkar i planering och olika processer. 

För att den konstnärliga processen ska komma in fel skede av byggnationer och för 
att säkerställa att man inte glömmer bort eller förminskar den offentliga konsten, 
bör Sala kommun ta fram ett konstprogram om var och hur man kan gå in med 
konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön vid nybyggnationer eller 
ombyggnationer. Ett konstråd/konststyrgrupp med konstnärlig sakkunskap bör 
inrättas med uppgift att i varje framtida projekt göra urval från insända 
intresseanmälningar utifrån de krav, mål och visioner som finns angivna i 
konstprogrammet. 

Motionen har remitterats till Kultur och fritid för yttrande. 

I yttrande framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbete 
kring inköp av konst och en policy för offentlig konst är antagen. Målet är att avsatt 
upp till en procent av byggkostnaderna vid investering och exploateringsprojekt i 
kommunal regi till konstnärlig gestaltning. 
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SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växe l: 0224-74 70 00 

Fax: 0224- 188 50 

kommun.info @sa la.se 

www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 

Kommunstyrelsens ordfö rande 

anders.wigelsbo@sa la.se 

Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

En handlingsplan för offentlig kont 2016-2019 är antagen i Kultur och 
Fritidsnämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2016 beslutades, att 
efter en eventuell revidering överlämna den av kultur-och fritidsnämnden antagna 
handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för fastställande i lämpliga 
delar. 

I handlingsplanen för konst finns en arbetsgång beskriven för inköp av fast konst. 

Syftet med en handlingsplan är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, 
konsekvent och strukturerat med den offentliga konsten i Sala kommun och vara ett 
vägledande dokument för politiker, tjänstepersoner och verksamma i kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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r.11KOMMUN 
PETRA JABLONSKI 

DIREKT: 0224-74 77 11 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Remissvar; Motion om att inrätta ett konstråd i Sala kommun 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet kring inköp av konst och en 
policy för offentlig konst är antagen. Målet är att avsätta upp till en procent av 
byggkostnaderna vid investerings- och exploateringsprojekt i kommunal regi till konstnärlig 
gestaltning. 

En handlingsplan för offentlig konst 2016-2019 är antagen i Kultur- och Fritidsnämnden. 
Beslut togs vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-03-08 att, efter eventuell revidering, 
överlämna den av kultur- och fritidsnämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till 
kommunstyrelsen för fastställande i tillämpliga delar. 

I handlingsplanen för offentlig konst beskrivs arbetsgången för inköp av fast konst. 
I princip används följande metoder vid inköp: 

• Upphandling med intresseanmälan - en konstnärlig projektledare som är 
ansvarig för urvalet av konstnärer. Metoden används vid större ny- eller 
ombyggnationer. 

• Direktupphandling med undantag av konstnärliga skäl - en konstnär 
utses för hela uppdraget. 

• Direktupphandling på grund av att kontraktets värde är lågt - använda 
vid inköp av konst som inte överstiger tröskelvärdet. Då görs ingen 
annonsering eller anbud. 

• Projekttävling - där konstnärer bjuds in genom annonsering. 

• Parallellt skissuppdrag - två konstnärer bjuds in att lämna skissförslag på 
konstnärlig gestaltning till ny- eller ombyggnation. 

Syftet med en handlingsplan är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, 
konsekvent och strukturerat med den offentliga konsten i Sala kommun och vara ett 
vägledande dokument för politiker, tjänstepersoner och verksamma i kommunen. 

Förslagsvis ger Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att revidera den av 
nämnden antagna handlingsplanen 

Kultur och fritid 

Petra Jablonski 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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Socialdemokrate 

Kommunfullmäktige i 
Sala kommun 

MOTION 
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Väcks av: Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S) 

Motion om att inrätta ett konstråd i Sala Kommun. 

Konst är en del av samhället, och så vill vi att det ska vara även fortsättningsvis. Konsten 
finns på gator och torg mitt ibland oss, sådan är den offentliga konsten. Även den konst som 

finns på offentliga platser och byggnader. Vad som är konst är som någon så klokt sa-Konst 
är det, som den som betraktar, eller upplever konstverket definierar som konst. 
Konsten sitter i betraktarens öga. En del av den offentliga konsten är direkt 
byggnadsanknuten och tillkommer vid om och nybyggnation av offentlig verksamhet i 
kommun, landsting, region eller stat. 

Det är där man tillämpar det som kallas en procentregeln. En procentregeln innebär att ca en 
procent av budgeten för ett byggprojekt avsätts till bild, eller formkonst.I fråga om 
tillämpningen av enprocentregeln inom offentlig sektor ser vi att det finns en osäkerhet om 
vad regeln innebär, vilket inte är så konstigt, då ofta många olika förvaltningar medverkar i 
planering och olika processer. 

För att inte den konstnärliga processen ska komma in i fel skede av byggnationen och för att 
säkerställa att man inte glömmer bort eller förminskar den offentliga konsten, bör Sala 
kommun tar fram konstprogram var och hur man kan gå in med konstnärlig gestaltning i den 
offentliga miljön vid nybyggnationer eller ombyggnationer. Ett konstråd/konststyrgrupp med 
konstnärlig sakkunskap bör inrättas med uppgift att i varje framtida projekt göra urval från 
insända intresseanmälningar utifrån de krav, mål och visioner som finns angivna i 

konstprogrammen. 

Vi föreslår fullmäktige besluta: 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett konstprogram för konstnärlig gestaltning i 

det offentliga rummet 



att inrätta ett konstråd med konstnärlig sakkunskap för konstnärlig bedömning av inkomna 
intressea nm äln ingar 
att en procentsmålet är riktmärke vid om- och nybyggnation 

Sala 2018-02-16 
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Kristina Nyberg (S) / 
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