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Bakgrund

Sala kommun har ingått i en kartläggning av offentlig konst i länet som drivs av

Landstinget Västmanland. Kartläggningen omfattar alla kommuner i länet under
åren 2011 och 2014. Rapporten visar att från 1990-talet och framåt har mycket lite

konst köpts in i Sala och en grundinventering av den lösa konsten gjordes 2007. Det
finns också en flera år gammal inventering av den konst som finns i parkmiljö. Den

inventering som är gjord finns dokumenterad i Excel dokument, men inte i något
register. Den information som finns om kommunens offentliga konst har förts ut via

tryckta broschyrer och vid alla utomhuskonstverk finns informationsskyltar.

Inköp av lös konst beslutas av Kultur- och Fritidsutskottet och beställning/inköp av

fast konst beslutas av Tekniska utskottet. Sala kommun har en egen
upphandlingsavdelning för inköp, men saknar ett konstråd eller någon särskild

expertgrupp som kan fungera som stöd eller råd i frågan samt att det finns ett behov
av ytterligare utbildning om "Konstdatabasen" i Sala.

Rapporten från Landstinget Västmanland visar att Sala kommun saknar uppgift om
antal offentliga konstverk. Rapporten visar också att det inte finns en särskild
budget avsatt för offentlig konst. Däremot anges det att kommunen ska enligt
kulturplanen "se över inriktningsbeslutet/policy för tillämpning av
enprocentregeln".

Vad skulle enprocentregein betyda för Sala kommun:
[Ur Lokal Kulturplan bilaga 1)

0bidra till en mer attraktiv kommun, där långsiktig hållbarhet, liv, skönhet och
trivsel präglar livsmiljön
v stärka Salas offentliga rum och skapar attraktivare stads- och kulturmiljöer
- investering och inspiration för ett hållbart samhälle
- skapa fler arbetstillfällen för kulturskapare samt fler kreativa miljöer att vistas i

l arbetet med lokal kulturplan träffades kulturutvecklaren med konstkonsulenten
vid Landstinget i Västmanland och Sala fick förfrågan att vara värd för ett
Konstseminarium om Offentlig Konst. Med utgångspunkti kartläggningen av den
offentliga konsten i Västmanland hölls seminarieti Sala den 8 oktober 2014.
Inbjudna var lokala och regionala politiker, tjänstemän, representanter inom
kulturområdet och institutioner. Syftet med seminariet var att skapa en mötesplats
för kunskap och erfarenhetsutbyte kring den offentliga konsten i länet, att lyfta fram
spännande projekt för och med barn och ge en omvärdsbevakning ur nationellt
perspektiv. Seminariet är också ett led i att lyfta kommunernas önskemål att
utveckla arbetet med bild- och formkonst enligt den nya regionala kulturplanen.



Sala kommun såg också seminariet som ett startskott för hur vi i Sala ska forma våra
riktlinjer för hur vi köper in och förvalta offentlig konst i Sala.

Arbetet med inventering och registrering innebär också ny kunskap om hur konsten
kommit fram och blivit mer tillgänglig för invånarna. Detta i sin tur kan leda till att
utställningar anordnas och att konsten blir mer tillgänglig.

Syfte

Sala Kommun syftar till att lyfta frågan kring den offentliga konsten enligt lokal
kulturplan som antogs i Kommunfullmäktige i januari 2014. Enligt kulturplanen ska
kommunen "se över inriktningsbeslutet/policy för tillämpning av enprocentregeln".

Syftet är också att forma våra riktlinjer gällande inköp och värd av konst. Syftet med
riktlinjer för offentlig konst är att bidra till tydliga. enhetiiga och transparanta regler
som gynnar konstnärer och stödjer inköpare och de som förvaltar och vårdar den
offentliga konsten. Riktlinjerna bör vara tydliga och ansvarsfördelningen mellan
förvaltningarna vara klar och tydlig.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta:

- Att ge Kultur- och Fritidskontoret i uppdraget att ta fram en policy och
handlingsplan för offentlig konst i Sala.


