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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Helena Ståhl (SD), justerare
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§ 178 Svar på remiss - Konstpolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 910/2021
Handläggare: Liselotte Bergqvist
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns konstpolicy anger mål, vilja, inriktning och arbetssätt för
kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Konstpolicyn består av 12
ställningstaganden som slår fast kommunens gemensamma mål, vilja, inriktning
och arbetssätt för den offentliga konsten vad gäller demokratiska värderingar,
tillgänglighet, tillämpning av 1%-regeln, gestaltad livsmiljö, kulturarv,
konstnärers villkor, jämställdhet och mångfald samt kvalitet och
professionalitet.
Kulturnämnden har ansvaret för den offentliga konsten i kommunen. Offentlig
konst knyter an till flera områden inom samhällsplaneringen som demokrati,
hållbar tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering, näringslivsutveckling, miljö,
klimat och folkhälsa.
Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras strategiskt, långsiktigt och
hållbart. Konst ska placeras i offentliga lokaler, institutioner och skolor,
arbetsplatser, bostadsområden, gaturum och parker i hela kommunen; både
centralt och på landsbygden.
Konstpolicy för Örebro kommun är kommunövergripande och omfattar
kommunen och de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Yttrande, 2021-08-16
Konstpolicy för Örebro kommun, remissversion
Remissmissiv - Konstpolicy för Örebro kommun, 2021-05-10
Sändlista – Konstpolicy för Örebro kommun, 2021-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Kulturnämnden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden

Ullis Sandberg (S) yrkar på att under rubriken övergripande synpunkter i
yttrandet lägga till följande: det innebär tex att 1 procentsregeln kan användas
för att kompensera behov av konstnärlig gestaltning på andra platser.
Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
till att i yttrandet lägga till att kommunen gör en genomlysning av konsten i
kommunen, samt lägga till att ompröva 1-procentsregeln för inköp av konst till
ny- och ombyggnation i syfte att behovspröva konstinvesteringen vid varje
enskilt byggprojekt, samt sätta ett investeringstak med mer flexibla nivåer.
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Anders Åhrlin (M) yrkar avslag på Ullis Sandbergs (S) tilläggsyrkande.
Helena Ståhl (SD) yrkar på följande tillägg i yttrandet:
Tillägg efter det befintliga svaret under punkt 5:
Att en hel procentenhet av byggnationskostnaden ska avsättas åt konstnärlig
förvaltning är ett alltför långtgående krav som leder till onödigt höga kostnader
vid byggnation. Vi avråder från att denna dyra ambition arbetas in i
konstpolicyn.
Nytt tillägg - Punkt 9:
Att beakta konstnärers etnicitet eller kön vid inköp av konst är att göra skillnad
på människor utifrån faktorer de inte kan rå för och är inte förenligt med
principen om att kommunen skall behandla alla människor lika. Det skulle
också kräva att kommunens tjänstemän skulle sättas i sitsen att försöka
bedöma om en viss person tillhör en underrepresenterad eller
överrepresenterad etnicitet innan man köper dennes konst. Örebro kommun
skall över huvud taget inte ägna sig åt särbehandling utifrån etnicitet och kön,
och därför skall kommunens konstpolicy inte heller innehålla sådana inslag.
Vid inköp av konst skall konsten och dess konstnärliga kvalitet stå i fokus, inte
konstnärens kön och hudfärg.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Ullis Sandbergs (S) tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) yrkar på följande tillägg i yttrandet:
På totalen, samtliga byggnationer ska 1 procent gälla, men Kulturnämnden får
ansvar att anpassa satsningarna per byggnadsprojekt att vara rätt utifrån en
konstnärligt anpassad satsning per lokal.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag på Ullis Sandbergs (S) tilläggsyrkande.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
bifall till Ullis Sandbergs (S) tilläggsyrkande samt på att i yttrandet lägga till att
Konstpolicyn ska utvärderas efter två år.
Kenneth Handberg (S) yrkar yrkar avslag på Martha Wicklunds
(V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) föreslår en propositionsordning där
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Ullis Sandbergs tilläggsyrkande (S)
utgör huvudförslag och ställs mot Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande, Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och Helena Ståhls (SD) tilläggsyrkande, samt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande. Därefter tar
Kommunstyrelsen ställning till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Propositionsordningen godkänns av Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Ullis Sandbergs (S)
tilläggsyrkande.
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Därefter ställer ordföranden Martha Wicklund (V) tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Justerat yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M). Johan Kumlin (M) och Cecilia
Askerskär Philipsson reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget tilläggsyrkande.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för eget tilläggsyrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget tilläggsyrkande.
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Yrkande
Ärende 8
Ärendenummer: Ks 910/2021
”Svar på remiss – Konstpolicy för Örebro kommun”

Kommunstyrelsen
Örebro kommun
14 september 2021

En hållbar utveckling av konsten i Örebro kommun
Huvuddragen i konstpolicyn är bra och vi håller också med om de kommentarer som
föreslås tas beslut om av kommunstyrelsen. Vi vänder oss dock emot att 1% regeln är
en bärande del av dokumentet.
Tankesättet i regeln bör omprövas då det mycket väl kan bli en bra utsmyckning även
om en lägre andel av byggkostnaden avsätts. Moderaterna anser att regeln bör ersättas
av en dialog mellan byggföretag, arkitekt, verksamhet och kommun för att uppnå en
fortsatt fin men mer kostnadseffektiv utsmyckning. Idag framtvingas utsmyckning av
konst där andra utgifter kan vara viktigare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen
beslutar
att

bifalla förslag till beslut

att

kommunen gör en genomlysning av konsten i kommunen, samt

att

ompröva 1 % -regeln för inköp av konst till ny- och ombyggnation i syfte
att behovspröva konstinvesteringen vid varje enskilt byggprojekt samt
sätta ett investeringstak med mer flexibla nivåer.

Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen
Anders Åhrlin (M)

Yrkande – Svar på remiss - Konstpolicy för Örebro kommun

Yrkande
Ärende: Svar på remiss - Konstpolicy för Örebro kommun
Ärendenummer: KS 910/2021
Datum: 2021-09-14

En konstpolicy som inte håller måttet
Kommunstyrelsen har nu att svara på en remiss gällande det nya förslaget till konstpolicy för Örebro
kommun. Medan vi ställer oss bakom flera av de synpunkter som återfinns i det liggande förslaget,
tycker vi också att det saknas några viktiga synpunkter utifrån våra politiska prioriteringar.

Tillägg efter det befintliga svaret under punkt 5:
Att en hel procentenhet av byggnationskostnaden ska avsättas åt konstnärlig förvaltning är ett alltför
långtgående krav som leder till onödigt höga kostnader vid byggnation. Vi avråder från att denna dyra
ambition arbetas in i konstpolicyn.

Nytt tillägg - Punkt 9:
Att beakta konstnärers etnicitet eller kön vid inköp av konst är att göra skillnad på människor utifrån
faktorer de inte kan rå för och är inte förenligt med principen om att kommunen skall behandla alla
människor lika. Det skulle också kräva att kommunens tjänstemän skulle sättas i sitsen att försöka
bedöma om en viss person tillhör en underrepresenterad eller överrepresenterad etnicitet innan man
köper dennes konst. Örebro kommun skall över huvud taget inte ägna sig åt särbehandling utifrån
etnicitet och kön, och därför skall kommunens konstpolicy inte heller innehålla sådana inslag. Vid inköp
av konst skall konsten och dess konstnärliga kvalitet stå i fokus, inte konstnärens kön och hudfärg.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
-

Att yttrandet antas med ovan nämnda tillägg och överlämnas till kulturnämnden.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen
Helena Ståhl (SD)

_____________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se
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TILLÄGGSYRKANDE
KOMMUNSTYRELSEN
14 september 2021

Konstpolicy
Ärende: KS 910/2021
Liberalerna anser att satsningarna på konst i offentlig miljö ska göras strategiskt, långsiktigt och
hållbart. Kommunens roll i att det finns konst tillgängligt för allmänheten är viktig, likaså för den
fria konsten och för näringslivet inom området.
Liberaler står därför bakom att det ska avsättas resurser för konst vid ny-, om-, och
tillbyggnation inom kommunen, kommunala bolag och lokaler där kommunen är hyresgäst.
Men lokaler och behov är olika. Liberalerna anser därför att 1% målet är oflexibelt. Vissa lokaler
är lämpliga för mer konst än 1% av byggkostnaden och ibland mindre. Liberalerna tycker för
konstens skull att Kulturnämnden ska kunna ta beslut om vad och hur mycket vid varje
objekt/satsning.
Liberalerna skulle gärna se att Kulturnämnden får ansvaret att utveckla arbetssätt och tankar
så satsningar per objekt blir mer dynamiskt flexibla.
Vi vill därför lägga på följande tillägg:
-

På totalen, samtliga byggnationer ska 1% gälla, men Kulturnämnden får ansvar att
anpassa satsningarna per byggnadsprojekt att vara rätt utifrån en konstnärligt
anpassad satsning per lokal.

Karolina Wallström (L)

Datum: 2021-09-14
Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande

8. Svar på remiss – Konstpolicy för Örebro kommun
Vänsterpartiet välkomnar att Örebro kommun sätter upp en tydlig
policy med högt uppsatta mål gällande den kommunägda konsten.
För oss är det viktigt att den konst som Örebro kommun köper in
återspeglar samhället i stort, riktar sig till olika målgrupper och är
tillgänglig för alla medborgare i kommunen.
I remissversionen av Konstpolicy för Örebro kommun föreslås bland
annat att en god balans ska uppnås avseende jämställdhet, mångfald,
ålder, etnicitet, tillgänglighet och uttrycksmedel (punkt 9). Vi vill
särskilt understryka vikten av denna punkt och vill därför se en
utvärdering av konstpolicyn efter två år.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla punkt 1-2.

Att

lägga till följande kommentar i remissvaret från
Kommunstyrelsen: ”Konstpolicyn ska utvärderas efter två år.”

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

