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Remiss - Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni 2016 § 36 beslutat att
översänd de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid nyoch ombyggnation i Alingsås kommun” på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, Fabs, Alingsåshem samt upphandlingsenheten för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet igen efter att samtliga remissinstanser
inkommit med svar, den 20 mars 2017, § 21, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i
Alingsås kommun”.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 29 maj 2017, § 108 och beslutade att
återremittera riktlinjerna till kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret bedömde
att de föreslagna riktlinjerna dels behövde förtydligas, dels behövde samordnas bättre med
berörda förvaltningar. Förslag till riktlinje innehöll delar som förvaltningarna vid
remissförfarandet motsatt sig. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med
uppdraget att i samråd med berörda förvaltningar ytterligare förtydliga riktlinjen samt uppnå
samförstånd kring riktlinjens innehåll.
Kultur- och utbildningsnämnden (dåvarande kultur- och fritidsnämnden) behandlade ärendet
den 24 september 2019, § 109 med reviderade riktlinjer. Förslag till riktlinjer remitterades till
kommunstyrelsen och AB Alingsåshem.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I beredningen av remissvar har tjänstepersoner på kommunledningskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen haft dialogmöte kring förslag till riktlinjer. I denna dialog framkom att
den kan tolkas på olika sätt och att den inte är tillräckligt tydlig. Det konstaterades i enighet
att det finns ett behov av att arbeta fram ett gemensamt förslag till riktlinjer för att förtydliga
olika delar i förslag till riktlinje.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas som
remissvar till kultur- och utbildningsnämnden.
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