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Policy för offentliga konst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
policy för offentlig konst.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017 ombeds kultur- och
fritidsförvaltningen ta fram ett förslag till rutin för avsättning av en procent till
konstnärlig utsmyckning. Ljungby kommun har sedan ett antal år tillbaka avsatt
en procent av den totala budgeten vid byggnation till konstnärlig utsmyckning
(den så kallade enprocentregeln). Det saknas dock ett skriftligt beslut om detta
samt tillämpningen, arbetsutskottet vill därför att styrdokument tas fram med
detta innehåll.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att enprocentregeln har haft stor
betydelse för att offentliga byggnader och miljöer runt om i Sverige berikas med
konstnärliga gestaltningar. Flera kommuner har antagit eller är igång med att
anta enprocentregeln, andra stärker dess tillämpning och på många håll
utvecklas rutiner för arbetet med regeln.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en procent av byggprojekten är en liten
insats med tanke på de stora samhälleliga värden det genererar för kommunen
under årtionden framöver. Genom enprocentsregeln skapar kommunen en
struktur som kontinuerligt uppgraderar våra offentliga rum och gör de levande
och attraktiva. Ljungby kommun har alla förutsättningar att skapa ännu mer
spännande, utmananade och attraktiva gemensamma miljöer. Genom
enprocentsregeln och den offentliga konsten skapar vi långsiktigt en kommun att
vara stolt över och med förutsättningar att locka till sig nya invånare, turism och
näringsliv.
I ”Ljungbys verksamhetsplan för kultur” vill kultur- och fritidsnämnden att en
konstpolicy för Ljungby kommuns offentliga konstsamling ska upprättas. Därför
har kultur- och fritidsförvaltningen, i samband med detta uppdrag från
kommunstyrelsens arbetsutskott, utformat ett förslag till policy och
verksamhetsplan för hela Ljungby kommuns offentliga konstsamling. Däri finns
även förslag på tillämpning av enprocentregeln.
Beslutsunderlag
Policy för Ljungby kommuns offentliga konst 2018-05-16.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
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Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att ½ % ska avsättas
till konst i projekt, istället för den föreslagna siffran på 1 %.
Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Magnus Gunnarsson (M) och Irene
Olofsson (C) yrkar bifall till förslagen till styrdokument som bland annat
innebär att 1 % ska avsättas till konst.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att
fastställa den föreslagna policyn som innehåller förslag på att 1 % avsätts till
offentlig konst, enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande eller om
kommunstyrelsen föreslår att texten i policyn ska ändras från 1 % till en halv
procent enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, med 1 % avsättning
till konst.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att 1 % ska avsättas till konst och
Nej-röst för att ½ % ska avsättas till konst.
Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag innehållande 1 % regeln.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat
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