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Yttrande ang. ansökan om delfinansiering av kostnaden för
tillverkning av skulpturen Musikens Häst
Ärendebeskrivning
Musikens Häst är en skulptur som kan få sin placering i rondellen vid
Kulturens hus. Idén till skulpturen kommer från en målning av konstnär
Erling Johansson. Ett tillverkningsunderlag och ett finansieringsförslag till
skulpturen har utarbetats av Lennart Carlsson, Ltu i samarbete med Conex AB
och Erling Johansson.
Kostnaden för skulpturen beräknas bli 1 775 kkr. Av detta finansierar
Ltu, 400 kkr Sparbanksstiftelsen, 250 kkr och Tekniska förvaltningen, Luleå
kommun med 100 kkr för fundamentet.
Projektledningen ansöker om att Luleå kommun ytterligare skall delfinansiera
skulpturen med 250 kkr.
Resterande finansiering skall ske via sponsorer.

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till det engagemang som
förslagsställarna visat för den offentliga utsmyckningen i Luleå.
Den föreslagna gestaltningen i form av en skulptur är ett spännande
samarbete och ett utvecklingsprojekt mellan konst och vetenskap. ”Musikens
häst” samagerar med det intilliggande Kulturens hus och kan sägas hämta sin
näring från dess innehåll. Skulpturen utgör därtill ett estetiskt landmärke vid
slutet av den stora infarten till Luleå. Förslaget förstärker dessutom bilden av
Luleå som en framgångsrik kulturstad. Dess gestaltning försämrar inte heller
Kulturens hus visibilitet. Miljön runt omkring Kulturens hus lyfts fram i
förslaget.
Kulturnämnden bedömer det som osannolikt att ett sådant här projekt skulle
kunna komma till stånd utan ett samarbete av den här typen. Nämnden har
inga medel att tillskjuta utan föreslår därför att kommunstyrelsen tillstyrker
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denna ansökan om delfinansiering. Innan ett sådant beslut tas bör frågan om
ansvaret för underhåll och äganderätten till verket klargöras.
Arbetsutskottets förslag till beslut
- enligt förvaltningens förslag.
__________
Gerd Niemi (fp), Anders Bohm (ns), Camilla Rydbjörk (m) och Sari Hedlund
(m) förslag: avslag.
Jan-Ivar Johansson (s), Åsa Junkka (s) och Nina Berggård (v) förslag: enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslag.
Kulturnämndens beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
- Kulturförvaltningen ställer sig positiv till det engagemang som
förslagsställarna visat för den offentliga utsmyckningen i Luleå.
Den föreslagna gestaltningen i form av en skulptur är ett spännande
samarbete och ett utvecklingsprojekt mellan konst och vetenskap.
”Musikens häst” samagerar med det intilliggande Kulturens hus och kan
sägas hämta sin näring från dess innehåll. Skulpturen utgör därtill ett
estetiskt landmärke vid slutet av den stora infarten till Luleå. Förslaget
förstärker dessutom bilden av Luleå som en framgångsrik kulturstad. Dess
gestaltning försämrar inte heller Kulturens hus visibilitet. Miljön runt
omkring Kulturens hus lyfts fram i förslaget.
Kulturnämnden bedömer det som osannolikt att ett sådant här projekt
skulle kunna komma till stånd utan ett samarbete av den här typen.
Nämnden har inga medel att tillskjuta utan föreslår därför att
kommunstyrelsen tillstyrker denna ansökan om delfinansiering. Innan ett
sådant beslut tas bör frågan om ansvaret för underhåll och äganderätten till
verket klargöras.
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Gerd Niemi (fp), Anders Bohm (ns), Camilla Rydbjörk (m) och Sari
Hedlund (m) reserverar sig mot beslutet.
__________
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