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Organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och
offentlig konst
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019( § 82 och 83) att uppdra åt kultur- och
utbildningsnämnden att göra en kartläggning och plan för minnesplaster och statyer
kopplade till enskilda personer. Detta uppdrag lämnades till nämnden mot bakgrund av
ovanstående motioner som två partier lämnat i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna
lämnade motion om att upprätta en staty av Gustav II Adolf vid Lilla torget och Liberalerna
föreslog i en motion att en Karin Boye-plats skulle upprättas på en centralt belägen plats.
Mot bakgrund av detta ansåg kommunledningskontoret att en kartläggning och plan för hur
kommunen hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer krävdes. I nuläget finns
inga riktlinjer som kan användas som stöd vi beslut. Detta resulterade i kommunfullmäktigs
uppdrag till kultur-och utbildningsnämnden.
För att kunna hantera de olika typ av ärenden som berör den gestaltade livsmiljön och den
offentliga konsten på ett kvalitativt sätt, ses behovet av en förvaltningsövergripande
gestaltningsgrupp som kan hantera och handlägga dessa förvaltningsövergripande. Inom
ramen för detta samarbete bör hanteringen av statyer och minnesplatser verka.
Förvaltningsens yttrande
Utöver uppdraget från kommunfullmäktige finns det även ett pågående ärende som rör
hanteringen av den så kallade 0,5%-regeln. ”Riktlinjer för arbete med konstärlig gestaltning
vid ny- och ombyggnation” som just nu är ute på remiss hos de två instanserna
kommunstyrelsen och Alingsåshem, där Alingsåshem har inkommit med svar men där
kommunstyrelsen ej svarat.
Med anledning av ärendet ”Riktlinjer för arbete med konstärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation” har kommunledningskontoret under hösten 2019 kallat till möte med
representanter för kultur- och utbildningsförvaltningen. Därefter har ett flertal möten vilka
sammankallats av kultur- och utbildningsförvaltningen genomförts där också
samhällsbyggnadskontoret och Alingsåshem deltagit för dialog kring riktlinjerna.
Sammanfattningsvis såg man behov av att tillsätta arbetsgrupper med specifika
kompetenser, för varje unikt ärende gällande den gestaltade livsmiljön och den offentliga
konsten. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslås ansvara för att tillsätta dessa grupper
och då med deltagare från kommunens samtliga förvaltningar och bolag.
Det uppdrag som kultur- och utbildningsnämnden fått från kommunfullmäktige gällande
”kartläggning och plan för minnesplatser och statyer” berör även övriga förvaltningar i
kommunen så som samhällsbyggnadskontoret.
För att kunna hantera olika ärenden som berör den gestaltade livsmiljön och den offentliga
konsten i kommunen på ett enhetligt och kvalitativt arbetssätt finns det ett behov av en
förvaltningsövergripande gestaltningsgrupp. En grupp som kan hantera och handlägga

dessa ärenden. Kommunens platser och parker, dess offentliga konst, användning och
anskaffning är något som berör flera förvaltningar på olika sätt. För att bedriva ett effektivt
planarbete där alla delar av kommunens intressen tillvaratas, krävs samverkan mellan
förvaltningarna.
Inom ramen för detta samarbete bör således hanteringen av statyer och minnesplatser
verka.
Mot bakgrund av detta har den förvaltningsövergripande gruppen vilken omnämnts ovan tagit
fram ett förslag på en organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och offentlig konst.
Förslag till organisation presenteras i separat bilaga dataterad den 1 juni 2020. Detta förslag
ska anses besvara uppdraget från kommunfullmäktige och de motioner som omnämnts då
kultur- och utbildningsnämnden har detta uppdrag enligt reglementet. Arbetsprocessen
kräver att samtliga förvaltningar och bolag bidrar med den kompetens som efterfrågas vid de
ärendena som uppkommer inom området.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ingen kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och offentlig konst godkänns. Detta beslut
ersätter arbete med ”Riktlinjer för arbete med konstärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation”.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag
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