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Dnr 10.629‐008

Medborgarförslag om ett ankare utanför Kulturens hus
Ärendebeskrivning
Arne Lütz anför följande i ett medborgarförslag 2010‐09‐28.
Jag föreslår att platsen utanför kulturhuset utsmyckas med ett ankare. Enligt
uppslagsverk räknas Luleå till att vara Norrlands viktigaste sjöfartsstad och
därför tycker jag att ett ankare skulle passa bra.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande
Utanför entrén till Kulturens hus finns ett konstverk, Silverträdet. Rondellen i
cirkulationsplatsen är utsmyckad med fontäner tillsammans med säsongs‐
anpassad planering, isskulptur eller annat liknande. Kulturhuset i sig är ett
smycke.
Trots den utsmyckning som finns kommer många förslag på ytterligare, eller
annan, utsmyckning. Framför allt i rondellen har förslag funnits; sälbåt, fyr, en
stiliserad häst. Det är positivt att kommunens medborgare har engagemang
och ger förslag på stadens utsmyckning. När det gäller konstverk är det i
första hand kulturnämnden och kulturförvaltningen som handlägger och
beslutar om inköp och placering. Skötsel, utformning och utsmyckning av
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gator, parker, torg och allmänna platser hanterar tekniska nämnden och
tekniska förvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret bidrar med sin kunskap. Mellan kommunens
förvaltningar finns både formaliserat och informella samråd. Förvaltningarnas
mening är att för närvarande ger ytterligare konst eller utsmyckning utanför
Kulturens hus inget mervärde.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
‐

avslå medborgarförslag om ett ankare utanför Kulturens hus.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐

avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens och
stadsbyggnadskontorets förslag.

_____

Yrkanden
Omar Jakobsson (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens och
stadsbyggnadskontorets förslag.

_____

Beslutsexpediering: Arne Lütz, Tekniska nämnden,
Stadsbyggnadskontoret
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