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Handlingsplan för offentlig konst 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Sala antog den 27 januari 2014 en Lokal kulturplan för Sala 
kommun 2014-2016. Kulturplanen är formad i samtal med det lokala kulturlivet och 
civilsamhället. Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner och priorite
ringar som Sala kommun vill göra i fråga om den lokala kulturverksamheten. Planen 
utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och 
syftar bland annat till att vara ett strategiskt dokument för kommunens fortsatta ar
bete med de kulturpolitiska frågorna. Kultur- och fritidsnämnden har som en upp
följning av den lokala kulturplanen tagit fram ett förslag till handlingsplan för offent
lig konst. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur- och 
fritidskontoret att tillsammans ta fram förslag på inriktnings beslut/policy för 
offentlig konst, samt 
att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids
nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fastställande i tillämpliga delar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur- och 
fri tidskontoret att tillsammans ta fram förslag på inriktnings beslut/policy för 
offentlig konst, samt 

att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids
nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fastställande i tillämpliga delar. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 

(_ic 



BilagaKS 2016/41/1 

lilsALA SALA KÖMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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CAROLA GUNNARSSON 
DIREKT: 0224-74 7100 

KOMMUNSTYRELSEN 

Handlingsplan för offentlig konst 

Kommunfullmäktige i Sala antog den 27 januari 2014 en Lokal kulturplan för Sala 
kommun 2014-2016. 

Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala kulturlivet och 
civilsamhället. Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner och 
prioriteringar som Sala kommun vill göra i fråga om den lokala 
kulturverksamheten. Planen utgår från de kulturpolitiska mål som finns på 
nationell, regional och lokal nivå. 

Den lokala kulturplanen syftar till att vara ett strategiskt dokument för 
kommunens fortsatta arbete med de kulturpolitiska frågorna. Den lokala 
kulturplanen syftar också till att vara ett stöd för Sala kommuns representanter i 
dialogen med Landstinget Västmanland när det gäller utformningen av en ny 
regional kulturplan. Den lokala kulturplanen ska också vara ett stöd för Sala 
kommuns representanter i dialogen med Länskulturinstitutionerna och andra 

regionala aktörer. 

Kulturplanen är giltig mellan 2014-2016 och har som mål ett kulturliv som alla 
kan och vill delta i och öka tillgängligheten till kulturlivet. 

Ett avsnitt i kulturplanen behandlar bild- och formkonsten. I detta lyfts följande 
ambition för att utveckla bild- och formverksamheten i Sala kommun: 

• hitta samarbetsmöjligheter med Landstinget Västmanland och 
konstkonsulenten i Västmanland för att stärka de konstpedagogiska 

resurserna 
• främja samverkan mellan institutioner och studieförbund 
• se över inriktningsbeslut/policy för tillämpning av enprocentregeln 

• se över villkoren för konstnärligt skapande 
• utveckla bild och form som en hälsofrämjande verksamhet genom bland 

annat samverkan med Konstfrämjandet Västmanland 
• se över förutsättningarna att ingå i förstudien om mobil konstpedagogisk 

verksamhet i länet 



Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden har som en uppföljning av den lokala kulturplanen 
tagit fram ett förslag till handlingsplan för offentlig konst och hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar anta denna. Enligt gällande regelverk ska dock 
handlingsplaner antas av kommunstyrelsen eller berörd nämnd. 

Tekniska kontoret har fått handlingsplanen på internremiss för yttrande. 
Tekniska kontoret har i sitt yttrande fokuserat på det som berör fast konst, då 
detta är tekniska kontorets ansvarsområde. 

Tekniska kontoret konstaterar i sitt remissvar att det inte finns något formellt 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för konst som sköts inom tekniska 
kontorets ansvarsområde samt att det i kulturplanen framgår att vi ska se över 
inriktningsbeslut/policy för tillämpning av enprocentregeln. 

Tekniska kontoret ser brister i några väsentliga punkter så som: 
Tillämpningen av 1%-målet och dess ekonomiska konsekvenser. Tillämpningen av 
ett årligt budgetanslag och dess ekonomsiska konsekvenser samt att kopplingen 
mellan översiktsplan/detaljplan och konsten behöver utredas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur- och 
fritidskontoret att tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för 

offentlig konst samt 

att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och 
fritidsnämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen 

för fastställande i tillämpliga delar. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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