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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §148    Dnr: KS.2016.106      

 

Svar på motion om konstnärlig utsmyckning   

 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna föreslår i sin motion en  

 Höjning för kostnadsandelen för konstnärlig utsmyckning i kommunens 

egna byggnationer från 0,5% till 0,75%. 

 I direktiven för kommunens egna bolag skriva in att 0,5% av 

byggkostnaden skall gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning. 

 Den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av 

anläggningens visuella och funktionella betydelse i det offentliga 

rummet. 

 

Motionen har efter beslut i kommunstyrelsen den 15 juni 2016 varit ute på  

remiss till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och miljönämnden för  

yttrande senast den 31 oktober 2016.  

 

Alla tre nämnder har lämnat in remissvar. Kulturnämnden poängterar att  

de förespråkar 1%-regeln som de flesta kommunen redan tillämpar, bygg- och  

miljönämnden poängterar att rådgivning vid bygglovsskeden redan ingår i  

verksamheten och belyser också vikten av att de avsedda pengarna också går  

till konstnärlig utsmyckning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samtliga remissinstanser ställt sig 

positiva till förslaget i motionen. Sedan remissvaren kommit in har kommunens 

budgetprocess ändrats och så också förutsättningarna för nämnderna. En ökad 

satsning på utsmyckning påverkar alla nämnders planering och utförande av 

investeringar. Kommunen har inte kommit i fas med sin investeringsnivå och 

inte heller sin omplanering av investeringar. Kostnadsnivån för konstnärlig 

utsmyckning bör ligga kvar på 0,5% som tidigare. 

 

Kommunstyrelsen har den 22 november 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att  avslå motionen om konstnärlig utsmyckning. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om konstnärlig utsmyckning, daterad den 25 maj 2016 

Fastighetsnämnden den 21 september 2016, §138  

Kulturnämnden den 14 november 2016, §53  

Bygg- och miljönämnden den 2 september 2016, §140 

Kommunstyrelesen den 22 november 2017, §325 

 

Yrkande 

Fredrik Sveningson (L): Att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

 

Erik Anderson (K) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till Fredrik 

Sveningsons (L) yrkande. 

 

Anton Sjödell (M): Avslag på Fredrik Sveningsons (L) yrkande. 

 

Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 148 (forts.) 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande om 

återremiss och finner att ärendet ska avgöras i dag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

NEJ-röst för bifall till Fredrik Sveningsons (L) yrkande om återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 7 NEJ-röster. Därmed har 

kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag. 

 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att  avslå motionen om konstnärlig utsmyckning. 

 

 

Reservationer 

Fredrik Sveningson (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Lars Park (L), Lennart Kastberg (KD), Pia Skogsberg (KD), Kelly Abdulrahman 

(V) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för Fredrik Sveningsons (L) 

yrkande. 

 

  

 

Expedieras till: 

Fredrik Sveningson 

Kulturnämnden 

Fastighet- och servicenämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 


