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Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig
utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen
Ärendebeskrivning
Luleå kommun har 1990 antagit en policy om att i samband med om- och
nybyggnation avsätta en procent av den avsatta byggbudgeten till konstnärlig
utsmyckning, alltså utöver antagen byggkostnad. Denna policy är viktig för
kommunen om den menar allvar med att den vill stärka bilden av staden som
levande och vibrerande, en kulturens tummelplats i norr. Kommunen bör
föregå med gott exempel gentemot de mindre kommunerna i länet och
gentemot privata byggherrar.
Från kulturförvaltningens sida menar vi att detta är en synnerligen viktig
profilfråga för kommunen och att många blickar är riktade mot oss för att
bevaka vad vi gör. Det är glädjande att ett policybeslut är taget av den
politiska ledningen i kommunen, men det är lika viktigt att se till att
policybeslutet efterlevs. Viktigt är också att pengarna går till rätt instans, d.v.s.
till kulturförvaltningen som har erfarenhet och kompetens gällande
projektering och upphandlande av konst. Det finns en lång tradition av denna
modell i Sverige på statlig nivå, men många andra kommuner och landsting
tillämpar också modellen liksom man gör på olika håll utomlands. Det är
således kutym att man tillämpar den så kallade 1%-regeln vid stora
byggprojekt för att ge byggnaderna och staden ett högt estetsikt mervärde
samtidigt som det ger medborgaren en dörröppnare in i samtidskonsten. Då
Luleå kommun antagit denna policy utgår vi från kulturförvaltningen från att
man anser att frågan är viktig och då menar vi också att det är viktigt att se till
att den efterlevs.
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I nuläget är det en stor om- och tillbyggnad som pågår av ett av kommunens
stora skyltfönster, Pontushallen. Tekniska förvaltningen som har huvudansvaret vid denna ombyggnation håller också i pengarna och budgeten
ligger idag på ca 178 miljoner kr. De menar att de tänker avsätta 500 000 kr till
konstnärlig utsmyckning, vilket motsvarar 0,28 % av byggbudgeten – alltså
långt ifrån 1 %. Från kulturförvaltningens sida menar vi att detta inte är
tillfredsställande och vi anser att ett tillskott bör skjutas till. Vi avser att
upphandla och placera en skulptur utomhus som kan ses från Bodenvägen
och inifrån entrén, en skulptur av inte obetydlig storlek. För skulpturen och
skissarvode till tre konstnärer samt projekteringskostnader anser vi att det
behövs ett minimum på 1 200 000 kr alltså ett tillskott på minst 700 000 kr.
Denna summa blir även den avsevärt under 1 % av byggbudgeten, men kan
ändå anses som en mer anständig summa än den av tekniska nämnden
avsatta summan.
Placeringen utanför Pontushallen är oerhört lämplig för ett konstverk av stora
mått eftersom det dels skulle kunna tillföra platsen vid sportarenan ett stort
estetiskt mervärde, men också eftersom platsen är i blickfånget vid infarten till
staden från en av de stora farlederna och ett markant konstverk här skulle
kunna betyda mycket för Luleå kommuns image och varumärke och på så sätt
öka kommunens trovärdighet i konstfrågor och som en kulturmetropol i norr.
Denna fråga är också viktig i frågan gällande kommunens attraktionskraft då
vi vill växa och öka invånarantalet, då är det extra viktigt att göra saker som
syns och märks och som dessutom har hög kvalité. Kvalité kostar och från
kulturförvaltningens sida menar vi att för att vi skall kunna utföra vårt jobb
och dra vårt strå till stacken för kommunens tillväxt, så måste vi få de medel
och de resurser som krävs.
För att visa att kommunen menar allvar med att man vill utveckla staden och
öka Luleås attraktionskraft bör således kommunen skjuta till erforderliga
medel i projektet, samt ge kulturförvaltningen i uppdrag att utföra detsamma.
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Ekonomikontorets yttrande
Kommunfullmäktige har 1990-12-17 § 233 tagit ett principbeslut att 1 % av
produktionskostnaderna för objekt ska anvisas till konstnärlig utsmyckning.
Vid ombyggnationen av Pontushallen med en totalbudget på 180 mkr har 500
tkr (0,28 %) av projektets totalbudget avsatts.
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

tekniska nämnden, i samråd med fritidsnämnden och kulturnämnden,
ser på möjligheterna att utöka avsättningen till konstnärlig utsmyckning
inom 2013 års investeringsram för Pontushallen

-

eventuella tillkommande driftkostnader finansieras inom fritidsnämndens tilldelade kommunbidrag.

Arbets- och personalutskottet
Ordföranden (S) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag med följande
ändring:
-

tekniska nämnden, i samråd med fritidsnämnden och kulturnämnden,
ser på möjligheterna att utöka avsättningen till konstnärlig utsmyckning
inom 2013 års investeringsram.

-

eventuella tillkommande driftkostnader finansieras inom fritidsnämndens tilldelade kommunbidrag.

Anders Josefsson (M) yrkar avslag på framställan.
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Proposition
Ordföranden ställer eget förslag mot Anders Josefssons förslag och finner att
arbets- och personalutskottet bifaller ordförandens förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

tekniska nämnden, i samråd med fritidsnämnden och kulturnämnden,
ser på möjligheterna att utöka avsättningen till konstnärlig utsmyckning
inom 2013 års investeringsram.

-

eventuella tillkommande driftkostnader finansieras inom fritidsnämndens tilldelade kommunbidrag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Anders Josefsson reserverar sig mot beslutet.
_____
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Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag mot Anders
Josefssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets- och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tekniska nämnden, i samråd med fritidsnämnden och kulturnämnden,
ser på möjligheterna att utöka avsättningen till konstnärlig utsmyckning
inom 2013 års investeringsram.

-

eventuella tillkommande driftkostnader finansieras inom fritidsnämndens tilldelade kommunbidrag.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
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