
§ 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr 2020/1418 

Svar på motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst 

INLEDNING 
Hanna Westman (SBÄ) och Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 22 oktober 2020 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför köpstopp på all 
offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad från och med den 1 november 2020 
tills köpstoppet upphävs. Vidare föreslår de att kultur och fritidskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en policy och riktlinje för 
offentlig konst 2021-2024, där de lokala aktörerna ges möjlighet att delta. Så att det 
är klart, när köpstoppet avbryts. 

Besiutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1233, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande, 2021-10-20 
Bi laga SK 2021.279, protokollsutdrag från KFN, § 10, 2021-01-21 
Bi laga SK 2021.172, yttrande från kultur- och fritidskontoret, 2021-01-14 
Bilaga SK 2021.180, yttrande från samhä llsbyggnadskontoret, 2020-12-18 
Bilaga SK 2020.7691, motion från Salas Bästa, 2020-10-22 

Ledningsutskottets beslut§ 231, 2021-10-28 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avs lå motionen. 

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till ledningsutskottet förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avs lag och finner yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå motionen. 

Skickas til l 

Kommunstyrelsen 

Utdrags bes tyrka nd e 

54 (61) 
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r;1lmMMUN 
llARIENR: 2020/1418 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

2021-10-20 

Svar på motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst 
Hanna Westman (SBÄ) och Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 oktober 2020 med 
rubricerad motion. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

att Sala kommun inför köpstopp på all offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad 
från och med den 1 november 2020 tills köpstoppet upphävs, 
att Kultur och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
ta fram en policy och riktlinje för offentlig konst 2021-2024, där de lokala aktörerna 
ges möjlighet att delta. Så att det är klart, när köpstoppet avbryts. 

Motionärerna hänvisar till att Kultur och fritidskontoret och dåvarande 
Samhällsbyggnadskontoret i december 2019 fick i uppdrag att revidera policy och ta 
fram nya riktlinjer gällande Offentlig konst i Sala. Policy och riktlinjer ska tas fram 
för 2020-2023. 
Motionärerna föreslår att kommunen inför köpstopp av offentlig konst vid 
nybyggnation/tillbyggnad och om möjligt även specificerar att konsten ska 
framställas av lokala aktörer framöver, då vi gärna ser att målet återupprättas, när 
kommunens ekonomi blivit bättre. 

Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt dåvarande 
Samhälls byggnadskontoret. 

Samhällsbyggnadskontoret skriver i sitt yttrande att i finns redan möjligheten till 
lokala aktörer: 

11Sala kommun eftersträvar inköp av konst från nu verksamma konstnärer och 
konstsam/ingen ska värna om det lokala och regionala kulturarvet Samlingen utökas 
därför med verk som främst representerar det lokala och regionala konstlivet En god 
spridning vad gäller konstnärskap, material, uttryck och tekniker ska eftersträvas.,, 

Enligt redovisningsnormen framtagen av Rådet för kommunal redovisning skall 
konst inte skrivas av. Därmed faller det inte ut några kapitaltjänstkostnader som i 
nästa led blir hyrespåverkande för verksamheten. 

Från Samhällsbyggnadskontoret ser man inte att policyn behöver revideras för att 
införa ett eventuellt köpstopp. En tanke i arbetet med riktlinjerna är att konsten ska 
ha ett startbesked likt andra strategiska investeringar. Då kan frågan prövas vid 
varje enskilt tillfälle. 

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 



RsALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och Fritid skriver i sitt yttrande att enprocentregeln för konstnärlig 
gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett 
pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme 
för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. 

När det kommer till kommunernas ekonomi talas det ofta om kulturen som en 
kostnad när den i själva verket är en investering som skapar stora värden. I ett land 
vars medborgare kommer från vitt skilda kulturer och har vitt skilda livsvillkor, 
förutsätter en mångfald samt att konstnärer med olika bakgrunder har tid och råd 
att utveckla sitt konstnärskap. Detta förutsätter i sin tur att det är möjligt att till stor 
del försörja sig på sitt konstnärliga arbete. Ska kulturen ges utrymme i och 
genomsyra samhället måste den tänkas in redan i de samhälleliga 
planeringsprocesserna. För en långsiktig och i olika avseenden hållbar 
konstverksamhet behöver förvaltningarna få stöd och vägledning av politiskt tagna 
styrdokument som slår fast kommunens vision, mål och strategier i frågor som rör 
kulturen och stadsplaneringen. Den offentliga konsten utgör en del av vår 
yttrandefrihet och är ett av våra mest tillgängliga kulturuttryck. För många barn är 
den offentliga konsten, exempelvis i en lekpark, ofta det första mötet med 
konstnärliga uttryck. Oavsett vilka vi är eller var vi bor, ska vi ha möjlighet att 
uppleva konst och konstnärligt gestaltade livsmiljöer. 

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 
anläggningsproj ekt. 

Den offentliga konsten bidrar till att höja Salas totala attraktionskraft, skapa bättre 
förutsättningar för besöksnäringen och ytterligare höja livsmiljön för de människor 
som bor i Sala kommun. 

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

att avslå motionen 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2021-10-13 



SALAS •• •• 
BASTA MOTION - SALAS BASTA 

Köpstopp och ny policy för offentlig konst. 
Kultur och fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att revidera policy och ta 

fram nya riktlinjer gällande Offentlig konst i Sala i december 2019 och policy och riktlinjer ska tas 

fram för 2020-2023. I och med att kommunens ekonomi nu är så illa så att vi måste välja bort 

lagstadgad verksamhet inom skolans områden anser vi därför att vi måste omvärdera detta mål och 

helt enkelt prioritera den lagstadgade verksamheten först både gällande investeringar och 

driftspåverkan. 

Vi föreslår därför att kommunen inför köpstopp av offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad och 

om möjligt även specificerar att konsten ska framställas av lokala aktörer framöver, då vi gärna ser 

att målet återupprättas, när kommunens ekonomi blivit bättre. 

Salas Bästas ledamöter i fullmäktige yrkar därför: 

Att Sala kommun inför köpstopp på all offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad fr o m 1 

november 2020 tills köpstoppet upphävs. 

Att Kultur och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en policy 

och riktlinje för offentlig konst 2021-2024, där de lokala aktörerna ges möjlighet att delta. Så att det 

är klart, när köpstoppet avbryts. 

Magnus Eriksson, gruppledare Salas Bästa 

Ulf Westman, ledamot Salas Bästa 

Hanna Westman, ledamot Salas Bästa 

Lars Sandberg, ledamot Salas Bästa 



§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Dnr 2020/1418 

Motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst 

INLEDNING 

SK 2Q2{j/1°418 
2021.279 

2021-01-25 

Salas Bästas skriver att Kultur- och fri tidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret 
har fått i uppdrag att revidera policy och ta fram nya riktlinjer gällande Offentlig 
konst i Sala i december 2019 och att policy och riktlinjer ska tas fram för 2020-2023. 

I och med att kommunens ekonomi nu är så illa så att vi måste välja bort Lagstadgad 
verksamhet inom skolans områden anser vi därför att vi måste omvärdera detta mål 
och helt enkelt prioritera den lagstadgade verksamheten först både gällande 
investeringar och driftspåverkan. En procentsregeln för konstnärlig gestaltning av 
offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt 
och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i 
planeringen och byggandet av offentliga miljöer. 

Enligt beslut i KLSU§222, 2019-11-13 har Kultur- och fritidskontoret och 
Samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att ta fram "Riktlinjer gällande Offentlig 
konst" i Sala kommun. "Riktlinjer gällande offentlig konst" är på gång och kommer 
att lyftas första kvartalet 2021. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.172, Yttrande angående motion om köpstopp och ny policy för 
offentlig konst, 2020-12-15 
Bilaga SK 2020.7691, Motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst 
Bilaga SK 2020.7859, KF § 112, Motion om köpstopp och ny policy för offentlig 
konst, 2020-10-26 

Kultur- och fri tidschef Roger Nils son föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
i sin helhet. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
i sin helhet. 

Ajournering 

Mötet ajourneras tio minuter klockan 10.05 och återupptas klockan 10.15 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrkande 
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2O21.1b1~12-1s 
YTTRANDE 

2~ ~ll."$1!J)N 
[ REKT: 0224-74 78 21 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

YTTRANDE 

Ang motion för Köpstopp och ny policy för offentlig konst. 

Salas Bästas skriver att Kultur- och fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret 
har fått i uppdrag att revidera policy och ta fram nya riktlinjer gällande Offentlig 
konst i Sala i december 2019 och att policy och riktlinjer ska tas fram för 2020-2023. 
I och med att kommunens ekonomi nu är så illa så att vi måste välja bort Lagstadgad 
verksamhet inom skolans områden anser vi därför att vi måste omvärdera detta 
mål och helt enkelt prioritera den lagstadgade verksamheten först både gällande 
investeringar och driftspåverkan. 

Med anledning av ovan nämnda yrkar Sala bästa att: 

Att Sala kommun inför köpstopp på all offentlig konst vid nybyggnation/tillbyggnad 
from 1 november 2020 tills köpstoppet upphävs. 

Att Kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
ta fram en policy och riktlinje för offentlig konst, 2021-2024, där de lokala aktörerna 
ges möjlighet att delta. Så att det är klart, när köpstoppet avbryts. 

Bakgrund 
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i 
Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att 
långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet 
av offentliga miljöer. 
Nuvarande "Policy för offentlig konst" antogs av Kommunfullmäktige §140, 2019-
12-16 och gäller tillsvidare. Enligt beslut i KLSU§222, 2019-11-13 har Kultur- och 
fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att ta fram "Riktlinjer 
gällande Offentlig konst" i Sala kommun. "Riktlinjer gällande offentlig konst" är på 
gång och kommer att lyftas första kvartalet 2021. 

Tjänsteyttrande 

När det kommer till kommunernas ekonomi talas det ofta om kulturen som en 
kostnad när den i själva verket är en investering som skapar stora värden. I ett land 
vars medborgare kommer från vitt skilda kulturer och har vitt skilda livsvillkor, 
förutsätter en mångfald samt att konstnärer med olika bakgrunder har tid och råd 
att utveckla sitt konstnärskap. Detta förutsätter i sin tur att det är möjligt att till stor 
del försörja sig på sitt konstnärliga arbete. Ska kulturen ges utrymme i och 
genomsyra samhället måste den tänkas in redan i de samhälleliga 
planeringsprocesserna. För en långsiktig och i olika avseenden hållbar 
konstverksamhet behöver förvaltningarna få stöd och vägledning av politiskt tagna 
styrdokument som slår fast kommunens vision, mål och strategier i frågor som rör 
kulturen och stadsplaneringen. Den offentliga konsten utgör en del av vår 
yttrandefrihet och är ett av våra mest tillgängliga kulturuttryck. För många barn är 



Kommunstyrelsens förvaltning 

den offentliga konsten, exempelvis i en lekpark, ofta det första mötet med 
konstnärliga uttryck. Oavsett vilka vi är eller var vi bor, ska vi ha möjlighet att 
uppleva konst och konstnärligt gestaltade livsmiljöer. 

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. 

Den offentliga konsten bidrar till att höja Salas totala attraktionskraft, skapa bättre 
förutsättningar för besöksnäringen och ytterligare höja livsmiljön för de människor 
som bor i Sala kommun. 

"Om man förutsätter att vi tänker med språket så är konst ett sätt att tänka på saker 
man inte har något annat språk för." - Ernst Billgren, konstnär 

Eller 

"När Winston Churchills försvarsminister ville finansiera försvarssatsningar genom 
besparingar på kulturen lär Winston Churchill ha svarat: 
- Vad ska vi då försvara?" 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen i sin 
helhet 

Kultur och fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

2 (2) 
2020-12-15 



SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

YTTRANDE 

Motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst 
En Motion har inkommit från Salas bästa där man vill införa ett köpstopp för fast 
offentlig konst samt göra ett tillägg om att lokala aktörer ges möjlighet att delta 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjlighet att yttra sig kring motionen. 

Policyn är antagen i Kommunfullmäktige 16 december 2019 och samtidigt gavs ett 
uppdrag att ta fram riktlinjer för offentlig konst till Kultur och Fritid samt 
Samhällsbyggnadskontoret. Riktlinjerna är under arbete och planerar att 
presenteras under 2021. 

Att få ge möjlighet till lokala aktörer finns redan med i den antagna policyn: 

"Sala kommun eftersträvar inköp av konst från nu verksamma konstnärer och 
konstsam/ingen ska värna om det lokala och regionala kulturarvet Samlingen utökas 
därför med verk som främst representerar det lokala och regionala konstlivet En god 
spridning vad gäller konstnärskap, material, uttryck och tekniker ska eftersträvas." 

Enligt redovisningsnormen framtagen av Rådet för kommunal redovisning skall 
konst inte skrivas av. Därmed faller det inte ut några kapitaltjänstkostnader som i 
nästa led blir hyrespåverkande för verksamheten. 

Vi ser inte att policyn behöver revideras för att införa ett eventuellt köpstopp. En 
tanke i arbetet med riktlinjerna är att konsten ska ha ett startbesked likt andra 
strategiska investeringar. Och då kan frågan prövas vid varje enskilt tillfälle. 

Sala 15 december 

Åsa Eriksson 

Fastighetsenheten 

Åsa Kling 

Samhällstekniska enheten 
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