
   
 

  

  
 

  
  

   
 

  
   
   
   
   
   

   
    
   
   

   
 

  
       
       

       
       

       
 
 

 
    

    
   

    
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Sam 11/2022 

Programnämnd samhällsbyggnad 

Datum: 2022-06-02 
Tid: 13.10–13.20 
Plats: Berget, Citypassagen 

Närvarande ledamöter 
Linda Larsson (C)
Patrik Jämtvall (L) 
David Gelinder (KD)
Johan Kumlin (M) 
Anna Hedström (S)
Per Lilja (S) 
Gun Carlestam Lewin (S)
Linn Josefsson (V) 
Maria Hedwall (M)
Helena Ståhl (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Jonas Håård (S) 
Gösta Eriksson (S) 
Bo Åkerling (C) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 

Ersätter Ullis Sandberg (S) 
Ersätter Kemal Hoso (S) 
Ersätter Anders Olsson (C) 
Ersätter Maria Sääf (MP) 
Ersätter Håkan Jacobsson (M) 

Övriga 
Caroline Berg 
Erik Blohm 
Erik Skagerlund 
Patrik Kindström 

Nämndsekreterare 
Stadsbyggnadschef 
Verksamhetschef 
Verksamhetschef 

Paragraf 84 och 92 
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Caroline Berg, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Linda Larsson (C), ordförande 

Helena Ståhl (SD), justerare 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 84 Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling 
Ärendenummer: Sam 505/2021
Handläggare: Gustav Axberg, Linnea Hagenbjörk 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 och 2022 har en projektgrupp med representanter från de
kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring 
Hjälmaren formulerat en gemensam strategi för utvecklingen av Hjälmaren. 

Strategin innebär ett första steg för en samordnad utveckling inom 
policyområdena landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Strategin
innehåller även ställningstaganden inom temana maritim utveckling, naturmiljö, 
kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske. 

För att säkerställa att strategin omfattar nödvändiga delar föreslås 
Programnämnd samhällsbyggnad remittera strategin enligt remissmissiv. 

Beslutsunderlag 
- Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (2022-04-25) 
- Remissmissiv (2022-04-29) 
- Sändlista (2022-04-29) 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att
remittera den gemensamma strategin för Hjälmarens utveckling (2022-04-25) 
enligt remissmissiv. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Yrkande 
Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Linda Larsson (C) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Johan Kumlins (M) och Patrik Jämtvalls (L) 
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition
och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Att föreslå Kommunstyrelsen att remittera den gemensamma strategin för 
Hjälmarens utveckling (2022-04-25) enligt remissmissiv. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

3. Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet. 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

§ 92 Konstpolicy för Örebro kommun 
Ärendenummer: Sam 727/2021 
Handläggare: Kata Wennberg, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att ta fram en övergripande
konstpolicy för Örebro kommun. Policyn har tagits fram av Kultur- och 
fritidsförvaltningen som har berett ärendet tillsammans med en politisk
referensgrupp i Kulturnämnden, tjänstepersoner med specialistkompetens
inom konst samt tjänstepersoner från andra förvaltningar. Ärendet har även
remitterats till samtliga kommunala nämnder, styrelser och bolag. 

Konstpolicy för Örebro kommun slår fast kommunens gemensamma mål, vilja
och inriktning för hur vi arbetar med konst i staden vad gäller demokratiska 
värderingar, tillgänglighet, tillämpning av 1%-regeln, gestaltad livsmiljö,
kulturarv, konstnärers villkor, jämställdhet och jämlikhet samt kvalitet och 
professionalitet. Policyn syftar till att formulera ett värdegrundsbaserat
förhållningssätt och principer för vägledning i arbetet med konst i 
kommunkoncernen. Den innehåller nio ställningstaganden som lyfter olika
aspekter av arbetet med konst. 

Policyn utgår från de nationella målen för kulturpolitiken; att kulturen ska vara
en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, 
att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

Förvaltningen förslår att Kulturnämnden antar konstpolicyn, att nämnden får i
uppdrag att ta fram en strategi för arbetet med konst i kommunen samt föreslå
en revidering av hur medel som enprocentsregeln genererar används. Ärendet
ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-09-15 §136
Konstpolicy för Örebro kommun, 2022-03-22 
Remissversion konstpolicy, 2021-06-17
Sammanställning remissvar 

4 (6) 



   

   

   
      

      

              
  

             
       

     

        

 
            
             
  

     
           

            
            

            
    

 
             

         
  

 

             
    

 
              

          
         

     

 
   

      
              

  
             

       
     

           

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Förslag till beslut 
Kulturnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Anta konstpolicy för Örebro kommun. 

2. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram strategi för arbetet med konst i 
kommunen. 
3. Kulturnämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av hur medel som 
enprocentsregeln genererar, ska användas till konstnärlig gestaltning.
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Helena Ståhl (SD) yrkar på ändring i Konspolicy för Örebro kommun till 
förmån för Att konstpolicyn antas i enlighet med beslutspunkt 1, men med
följande justeringar: 
- Punkt nummer 5 stryks, 
- Följande punkt införs: ”främja det folkliga inflytandet över den offentliga 
konsten så att den blir så bred och folkligt förankrad som möjligt”, 
- Meningen ”Inköp av konst och konstnärliga tjänster ska göras av sakkunniga 
med konstkompetens…” förlängs med ”och, så ofta det är praktiskt möjligt, i
samråd med kommuninvånarna”. 

Samt: 
- Att beslutspunkt 3, ”Kulturnämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av 
hur medel som enprocentsregeln genererar, ska användas till konstnärlig
gestaltning”, stryks. 

Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Kulturnämndens förslag samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Linda Larsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Kulturnämndens förslag och Helena Ståhls (SD) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt Kulturnämndens förslag. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Anta konstpolicy för Örebro kommun. 
2. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram strategi för arbetet med konst i 
kommunen. 
3. Kulturnämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av hur medel som 
enprocentsregeln genererar, ska användas till konstnärlig gestaltning. 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

5. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande på Kulturnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad. 
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Särskilt yttrande 

Ärende: 6 
Ärendenummer: Sam 505/2021 
" I--fj älmarstrategi" 

Liberalerna 

PN Samhällsbyggnad 
Örebro kommun 
2022-06-02 

Båt och friluftsliv på Hjälmaren 

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och ligger ett stenkast från Örebro. Sjön har stor 
potential att bli örebroarnas "vattenhål" där båt och friluftsliv är viktiga delar för att vi 
ska må bra men även för Örebro att vara en attraktiv sjöstad. 

Förutsättningarna finns och vi måste ta krafttag kring utvecklingen av Hjälmaren på alla 
plan. En del är muddring där vi moderater saknar en tydlighet kring det specifika 
problemet. 

Muddras inte rännan in till Örebro missar vi möjligheten att ta tillvara möjligheten att 
vara den sjöstad som vi skulle kunna vara. 

Med hänvisning till ovanstående, och att det är en strategi väljer vi att bifalla beslutet. 

För Moderaternas grupp i nämnden samt Liberalernas grupp i nämnden. 

Johan Kumlin (M) 

Presidieledamot 

Patrik Jämtvall (L) 

2:e vice ordförande 
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c5'vert,~tralu11a Yrkande - Konstpolicy för Örebro kommun 
Orebro 

Yrkande 

Ärende: Konstpolicy fö r Örebro kommun 

Ärendenummer: Sam 727/2021 

Datum: 2022-06-02 

Framhåll det folkliga inflytandet över konsten 

Konst är något subjektivt. Alla, inte bara tjänstemän och konstvetare, kan konst och de flesta 

har en åsikt. Samtidigt är alla tvungna att finansiera offentlig konst via den skatt man betalar 

in. Därför anser vi att det är rimligt att Örebros skattebetalare får ett avgörande inflytande 

över den offentliga konsten. Därför tycker vi också att konstpolicyn tydligare bör framhålla det 

folkliga inflytandet över den kommunala konsten. 

Vidare är vi skeptiska till att enprocentsregeln skrivs in i konstpolicyn, eftersom vi menar att 

det blir för fyrkantigt att kräva att en procent av investeringsbeloppet alltid ska gå till konst. 

Behovet av utsmyckning varierar beroende på objekt och överlag vill vi se lägre kommunala 

kostnader för konst. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

■ Att konstpolicyn antas i enlighet med beslutspunkt 1, men med följande justeringar: 

o Att punkt nummer 5 stryks, 

o Att följande punkt införs: "främja det folkliga inflytandet över den offentliga 

konsten så att den blir så bred och folkligt förankrad som möjligt", 

samt 

o Att meningen "Inköp av konst och konstnärliga tjänster ska göras av 

sakkunniga med konstkompetens ... " förlängs med "och, så ofta det är 

praktiskt möjligt, i samråd med kommuninvånarna". 

■ Att beslutspunkt 3, " Kulturnämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av hur 

medel som enprocentsregeln genererar, ska användas till konstnärlig gestaltning", 

stryks. 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

För Sverigedemokraterna i Programnämnd samhällsbyggnad: 

Helena Ståhl (SD) 
Ledamot 

Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisa t ionsnummer: 802450-5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Te lefon: 019-21 55 38 
E-post: orebro@sd.se Sid. 1 (1) 
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Särskilt yttrande 

Ärende: 14 
Ärendenummer Sam 727 /2021 
" Konstpolicy" 

PN Samhällsbyggnad 
Örebro kommun 

2022-06-02 

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 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 
fmisatt fin men mer kostnadseffektiv utsmyckning. Idag framtvingas utsmyckning av 
konst där andra utgifter kan vara viktigare. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Johan Kumlin (M) 
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