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Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Onr 2018/1677 

Svar på motion om konstnärlig utsmyckning 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) inkom den 10 dece mber 2018 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att våra s kolbarns konst 
kan tillvaratas gällande konstnärlig utsmyckning vid byggnation, samt att Sala 
kommun utreder möjligheten att lokala konstnärer kan hjälpa sko lbarnen med sin 
kunskap vid tillfällen när konstnärlig utsmyckning efterfrågas. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1222, svar på motion kommunstyrelsens ordförande, 2021-10-20 
Bilaga SK 2018.10471, yttrande från kultur- och fritid, 2019-02-04 
Bilaga SK 2018.10433, yttrande sko lnämnden, 2019-01-30 
Bilaga SK 2018.9792, motion från Sverigedemokraterna, 2018-12-10 

Ledningsutskottets beslut§ 219, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande s täller proposition på s itt eget yrkande mot avs lag och finner yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige besluta r 

att bifall a motionen. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

I U <d ,ags bes<ycka" de 
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DIARIENR: 2020/749 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om konstnärlig utsmyckning 

Magnus Edman (SD) inkom den med rubricerad motion. 

Motionären föreslår 

att Sala kommun utreder möjligheten att våra skolbarns konst kan tillvaratas 
gällande konstnärlig utsmyckning vid byggnation, 

att Sala kommun utreder möjligheten att lokala konstnärer kan hjälpa skolbarnen 
med sin kunskap vid tillfällen när konstnärlig utsmyckning efterfrågas 

Motionären skriver att kommunen ska avsätta medel för konstnärlig utsmyckning 
vid nyproduktion av byggnader, vilket är trevligt och förgyller byggnaden för 
besökare, eventuella boende och människor som den som arbetsplats. 

Tanken med motionen beskrivs vara att utreda möjligheten att ta tillvara 
ungdomars och skolelevers begåvning för att användas till utsmyckning av 
nybyggnationer. 

Ett sätt att kunna ta tillvara ungdomarnas konstnärliga alster skulle kunna vara via 
tävlingar där de bästa bidragen väljs ut för att utgöra en del av den konstnärliga 
utsmyckningen, där någon eller några lokala konstnärer skulle kunna vara 
behjälpliga under processen. 

Motionären skriver att han genom motionen vill sprida konsten i skolan, och menar 
att detta kan minska eventuell skadegörelse, öka känslan för konst hos eleverna, få 
kontakt mellan konstnärer och skolelever och öka intresset för konst och kultur i 
kommunen. 

Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden, som ställer sig positiv till 
motionen och gärna ser att frågan utreds vidare. 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt svar att Sala kommun har antagit en policy 
för offentlig konst. Syftet med den offentliga konsten är att berika och förbättra 
kommunens offentliga miljöer, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på offentlig 
konst i offentlig miljö ska göras strategiskt och integrerat med övriga 
gestaltningsaspekter i byggnads- och anläggningsprojekt. 

Konstpolicyn omfattar även lös konst, som ska vara flyttbar i kommunens 
byggnader. Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och 
sammanhang, ge estetiska upplevelser och ger möjlighet till reflektion. 

Begreppet offentlig konst omfattar lös och fast konst. Offentlig konst ät avsedd för 
och ofta utförd direkt i miljöer där allmänheten har regelmässigt tillträde. Konst i 

2021-10-20 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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det offentliga rummet är enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår 
gemensamma miljö. 

Hur policy för offentlig konst möjliggör att ta tillvara ungdomars/skolelevers 
konstinsats i förhållande till målet att inköp av offentlig konst företrädesvis görs 
från konstnärer med konstnärlig högskoleutbildning och/eller genomfört separat 
utställning i gallerier, kommunal konsthall eller museum premieras för att 
eftersträva en god konstnärlig kvalitet kan medföra att policyn behöver revideras. 

Motionen har även remitterats till dåvarande Barn och Utbildning. Kontoret ställer 
sig positivt till att elever ges möjlighet att medverka i att forma sin skolmiljö, 
exempelvis genom att skapa bilder, forma skulpturer eller liknande. Samtidigt 
skriver man att detta måste ställas mot ambitioner att skolmiljön måste vara 
tillgänglig och anpassad för alla elever, även de med NPF, varför alltför starka 
intryck bör undvikas. 

Barn och Utbildning skriver också att dialogen om hur elevarbeten i skolan ska 
kunna tas fram, exponeras och utformas bör föras i nära samverkan mellan 
Fastighetsenheten och skolans pedagogiska professioner, och att den dialogen redan 
förs på ett konstruktivt sätt. Man beskriver också att det redan finns möjligheter att 
arbeta med statsbidragsstödda satsningar som till exempel Skapande Skola, där 
konstnärer kan anlitas för arbete med elever i skolan. 

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

att bifalla motionen 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
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Vid nybyggnation ska kommunen avsätta medel för så kallad konstnärlig utsmyckning vilket 

är trevligt och förgyller byggnaden för besökare, eventuella boende och människor som har 

det som arbetsplats. Vår tanke är att utreda möjligheten att ta tillvara våra 

ungdomar/skolelevers begåvningar i att göra konst som kan användas till utsmyckning vid 

nybyggnationer. Tanken är enligt exempel nedan. 

I stället för att enbart avsätta medel till någon/några konstnärer ska kommunens skolelever 

få möjligheten att bidra med sina konstverk till utsmyckning. Några exempel kan vara 

nybyggnationen Ransta nya skola eller den nya idrottshallen där varje skola kan få uppdraget 

att bidra exempelvis med tavlor eller skulpturer. Metoden kan vara att skolans elever röstar 

fram sina bidrag som ska representera skolan. För att tillvara på konstnärers kunskap och 

erfarenhet kan någon/några konstnärer arbeta i projekt med skolan i en period. Detta som 

ett samarbete med bild lärare för att visa olika konstformer, metoder mm. 

Med den här tanken sprider vi konsten ner i skolan. Detta kan minska eventuell 

skadegörelse, öka känslan för konst redan i skolan, få konstnärer ut i skolorna och öka 

intresset för konst och kultur i Sala kommun som ligger oss alla varmt om hjärtat. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Sala: 

- Att Sala kommun utreder möjligheten att våra skolbarns konst kan tillvaratagas 

gällande konstnärlig utsmyckning vid byggnation 

- Att Sala kommun utreder möjligheten att lokala konstnärer kan hjälpa skolbarnen 

med sin kunskap vid tillfällen när konstnärlig utsmyckning efterfrågas. 

För sverigedemokraterna Sala 

Magnus Edman, gruppledare. 

Sala 10/12-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Motion om konstnärlig utsmyckning 

Bakgrund 
Fullmäktige tog 7 december 2018 emot en motion från Magnus Edman (SO) 
angående konstnärlig utsmyckning. 

SK 2018/1@.117 
2018.10504 

2019-02-13 

Kommunstyrelsen har bland annat begärt yttrande från skolnämnden och svaret 
skall vara administrativa enheten tillhanda senast 25 februari 2019. 

Motionen 
Motionären konstaterar att kommunen skall avsätta medel för konstnärlig 
utsmyckning vid nybyggnationer. 

Som ett alternativ till att professionella konstnärer anlitas för själva uppdraget, 
föreslår motionären att kommunens skolelever får bidra med sina konstverk vid 
utsmyckningen. Lokala konstnärer kan hjälpa skolbarnen med kunskaper genom att 
arbeta med projekt. Eleverna kan rösta fram bidrag som ska representera skolan. 

Det kan minska skadegörelse och öka känslan och intresset för konst och kultur 
redan i skolan. 

Förslaget är att detta utreds. 

Beredning 
Svar per den 30 januari 2019. 
Motion. 

Benny Wetterberg, utredare, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar att skolnämnden beslutar 
ätt överlämna reviderat svar, per den 5 februari 2019, till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

ätt överlämna reviderat svar, per den 5 februari 2019, till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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BENNY WETTERBERG 

[ REKT: 0224-74 80 02 

BARN OCH UTBILDNING 

Skolnämnden 

Svar på motion om konstnärlig utsmyckning 

Bakgrund 

Fullmäktige tog 7 december 2018 emot en motion från Magnus Edman (SD) 
angående konstnärlig utsmyckning. 

Kommunstyrelsen har bland annat begärt yttrande från skolnämnden och svaret 
skall vara administrativa enheten tillhanda senast 25 februari 2019. 

Motionen 

Motionären konstaterar att kommunen skall avsätta medel för konstnärlig 
utsmyckning vid nybyggnationer. 

Som ett alternativ till att professionella konstnärer anlitas för själva uppdraget, 
föreslår motionären att kommunens skolelever får bidra med sina konstverk vid 
utsmyckningen. Lokala konstnärer kan hjälpa skolbarnen med kunskaper genom att 
arbeta med projekt. Eleverna kan rösta fram bidrag som ska representera skolan. 

Det kan minska skadegörelse och öka känslan och intresset för konst och kultur 
redan i skolan. 

Förslaget är att detta utreds. 

Yttrande 

Kommunfullmäktige har fastställt en policy för offentlig konst, där det framgår att; 

"Vid ny- och ombyggnation på kommunala lokaler är målet att avsätta 1 % av den 
totala byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning. t vid all ny- och ombyggnation 
avsätta en procent av den totala byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning." 

Om upphandling och inköp av offentlig konst står det: 

"Inköp av offentlig konst ska upphandlas eller köpas in i enlighet med riktlinjer 
för offentlig konst. 

Vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, ålder, etnicitet och 
olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås. 

Inköp av konst ska företrädesvis göras från konstnärer med konstnärlig 
högskoleutbildning och/eller genomfört separat utställning i gallerier, 
kommunal konsthall eller museum premieras för att eftersträva en god 
konstnärlig kvalitet. Mångsidighet ska eftersträvas genom ett inköp av konst i 
varierande teknik och uttryck. Pedagogisk funktion tillämpas tex vid inköp av 
leksaksskulpturer till förskola eller skola, då förskolan/ skolans synpunkter ska 
beaktas. 



Barn och utbildning 

I vilken mån elevers arbete med bild och form i detta avseende kan likställas med, 
eller ersätta, professionella konstnärers gestaltningar inom ovanstående ramar är 
en fråga som ligger utanför skolnämndens kompetensområde att avgöra. 

Möjligen kräver motionens förslag en förändring av denna policy som antogs 2016-
12-12. Revidering skall ske innan 2019 års utgång, enligt dokumentet. 

Barn och Utbildning ställer sig positiv till att elever, även oavsett denna diskussion, 
ges möjlighet att medverka i att forma sin skolmiljö, exempelvis genom att skapa 
bilder, forma skulpturer eller liknande. Det måste samtidigt ställas mot ambitioner 
att skolmiljön skall vara tillgänglig och anpassad för alla elever, även de med 
exempelvis neuropsykologiska funktionshinder (NPF). Där är en viktig 
förutsättning, att miljön skall vara reducerad från starka intryck som kan störa och 
vara ett hinder för koncentrationen. Enligt policyn skall tillgänglighet vara ledord 
när det gäller fördelning och placering av konsten. 

Det är också viktigt att de lokaler skolan hyr av kommunens fastighetsenhet, hålls i 
gott skick och exempelvis kan städas på ett rationellt och effektivt sätt. 

Därför bör dialogen om hur elevarbeten i skolan skall tas fram, exponeras och 
utformas föras i nära samverkan mellan fastighetsenheten och skolans pedagogiska 
professioner. 

Från Barn och Utbildnings del ser vi att den dialogen redan förs på ett konstruktivt 
sätt. Inom ramen för de begränsningar fastighetsägaren ser, finns möjlighet för 
elever att arbeta med utsmyckning av skollokalerna. Det kan också ske exempelvis 
genom statsbidragsstödda satsningar som Skapande skola, där konstnärer kan 
anlitas för arbete med elever i skolan. 

2 (2) 
2019-02-05 



SK 201S~M,77 

I SALA 
SAMMANTRÄDESPROIOKOLL 
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Kommunstyre 'ens förvaltning 
2019-02-1 

Ini<. i:Llm ij;!,,. 1 tl 
KOMMUN Sammanträdesdatum 

§ 26 

Justerandes sign 

Il r 

2019-02-14 

BnP-2048f4 
l.b·'t1-

Yttrande internremiss; Motion om konstnärlig utsmyckning 

INLE:DNING 
Sverigedemokraterna Sala motionerar om att utreda möjligheten att ta tillvara våra 
ungdomar /skolelevers begåvningar i att göra konst som kan användas till 
utsmyckning vid nybyggnationer. 

Beredning 
Bilaga KFN 2019 /19, Yttrande internremiss; Motion om konstnärlig utsmyckning. 

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende. 

Yrkande 
Eva Stenberg (S) yrkar 

· att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till nästa sammanträde. 
BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till nästa sammanträde. 

Utdrags bestyrkande 
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2019-03-20 

Dnr201 

§ 37 Yttrande internremiss; Motion om konstnärlig utsmyckning 

INLEDNING 

'SK 201ati1677 
2018-'10631 

2019-03-26 

Sverigedemokraterna Sala motionerar om att utreda möjligheten att ta tillvara våra 
ungdomar /skolelevers begåvningar i att göra konst som ka.n användas till 

Justerandes sign 

. utsmyckning vid nybyggnationer. 

Beredni~g 
Bilaga KFN 2019 /26, Yttrande internremiss; Motion om konstnärlig utsmyckning. 

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende. 

Y:i;~ande 
Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta kontorets skrivelse som vår egen. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kontorets s!{rivelse som vår egen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

\ . 
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KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING
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REMISSVAR

Internremiss;	Motion	om	konstnärlig	utsmyckning

Sverige demokraterna Sala motionerar om att utreda möjligheten att ta tillvara 
våra ungdomar/skolelevers begåvningar i att göra konst som kan användas till 
utsmyckning vid nybyggnationer. 

 Att Sala kommun utreder möjligheten att våra skolbarns konst kan 
tillvaratagas gällande konstnärlig utsmyckning vid byggnation

 Att Sala kommun utreder möjligheten att lokala konstnärer kan hjälpa 
skolbarnen med sin kunskap vid tillfällen när konstnärlig utsmyckning 
efterfrågas.

Sverige demokraterna Sala motions tanke är att ta tillvara ungdomar/skolelevers 
begåvningar i att göra konst som kan användas till utsmyckning vid 
nybyggnationer. Tanken är att istället för att enbart avsätta medel till 
någon/några konstnärer ska kommunens skolelever få möjligheten att bidra med 
sina konstverk till utsmyckning. Metoden kan vara att skolans elever röstar fram 
sina bidrag som ska representera skolan. För att tillvara på konstnärers kunskap 
och erfarenhet kan någon/några konstnärer arbeta i projekt med skolan i en 
period. Detta som ett samarbete med bildlärare för att visa olika konstformer, 
metoder mm.

Sala kommun har antagit en policy för offentlig konst. Syftet med den offentliga 
konsten är att berika och förbättra kommunens offentliga miljöer, såväl inomhus 
som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras strategiskt och 
integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads och anläggningsprojekt. 
Konstpolicyn omfattar även lös konst, som ska vara flyttbar i kommunens 
byggnader. Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och 
sammanhang, ge estetiska upplevelser och ger möjlighet till reflektion. 
Begreppet offentlig konst innefattar lös och fast konst. Offentlig konst är avsedd 
för och ofta utförda direkt i miljöer där allmänheten har regelmässigt tillträde. 
Konst i det offentliga rummet är enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår 
gemensamma miljö.

Kommunens mål med offentlig konst är bland annat att:

 Den offentliga konsten ska placeras i kommunens verksamhet och i 
offentliga rum utifrån principen att så många människor som möjligt kan ta 
del av den. 
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Kommunstyrelsens	förvaltning

 Tillgänglighet skall vara ett ledord när det gäller fördelning och utplacering.

 Inköp av konst ska företrädesvis göras från konstnärer med konstnärlig 
högskoleutbildning och/eller genomfört separat utställning i gallerier, 
kommunal konsthall eller museum premieras för att eftersträva en god 
konstnärlig kvalitet. Mångsidighet ska eftersträvas genom ett inköp av konst 
i varierande teknik och uttryck. 

 Vid ny- och ombyggnation på kommunala lokaler är målet att avsätta 1% av
den totala byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning.

Hur policy för offentlig konst möjliggör att ta tillvara ungdomar/skolelevers
konstinsats i förhållande till målet att inköp av konst företrädesvis görs från 
konstnärer med konstnärlig högskoleutbildning och/eller genomfört separat 
utställning i gallerier, kommunal konsthall eller museum premieras för att 
eftersträva en god konstnärlig kvalitet kan medföra att policyn för offentlig konst
behöver revideras. 

Möjligheten att skolelever/ungdomar deltar i processen att utse och påverka den 
konstnärliga gestaltningen när möjlighet ges skall beaktas. Samverkan med 
skolan och vilka resurser skolan kan bidra med kan endast skolnämnden svara 
på.

Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionen och ser gärna att 
frågan utreds vidare.

Kultur och fritid

Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef
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KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret

Anders	Johansson   

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Rådhusgatan 4,b
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se
www.sala.se

Anders Johansson
Samhällsplanerare

Samhällsbyggnadskontoret
anders.johansson@sala.se

Direkt: 0224-74 74 07
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YTTRANDE

Motion	om	konstnärlig	utsmyckning

Skolnämnden	och	kultur	och	fritidsnämnden	har	lämnat	yttrande	på	denna	motion.	

Samhällsbyggnadskontoret	ser	deras	yttranden	som	tillräckligt	underlag	för	att	

besvara	motionen	och	har	inget	mer	att	tillägga.

Anders	Johansson

Samhällsplanerare	
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