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Medborgarförslag om namnskyltar på konstverk
Ärendebeskrivning
Ulla B Larsson anför följande i ett medborgarförslag 2009-11-10.
”Luleå kommun har under årens lopp köpt in ett antal fina konstverk för den
offentliga miljön. Det vore önskvärt att det vid varje konstverk placeras en
liten skylt, som talar om konstnärens och konstverkets namn, årtal och
teknik.”
Kommunfullmäktige har 2009-11-30 överlåtit till kulturnämnden att besluta i
ärendet.
Kulturförvaltningens förslag till beslut
I Luleå kommun finns en hel del konst utplacerad i offentliga miljöer både
inomhus och utomhus. Det är helt riktigt som Ulla B Larsson skriver att alla
konstverk bör vara uppskyltade. Både av informationsskäl men också av
hänsyn till konstnären är det en angelägen och viktig åtgärd.
Eftersom konstverken har lite olika kommunala finansiärer så ligger ansvaret
för uppskyltning inte samlat under en hatt.
Den kommunala förvaltning som vid beslut om uppförande av ett offentligt
konstverk måste också räkna in kostnader för uppskyltning av densamma.
Kulturförvaltningens rekommenderar berörda förvaltningar att skylta upp
befintlig kommunalägd konst i det offentliga rummet.
Kulturförvaltningen tar på sig att samordna en insats för att skylta upp redn
uppförd kommunalägd konst i det offentliga rummet, med alla aktörer.
Härmed anser kulturförvaltningen att medborgarförslaget bifalles i
tillämpliga delar.
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Åsa Junkkas (s) förslag
-

bifall till kulturförvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
-

enligt kulturförvaltningens förslag.

__________
Kulturnämndens beslut
- I Luleå kommun finns en hel del konst utplacerad i offentliga miljöer
både inomhus och utomhus. Det är helt riktigt som Ulla B Larsson skriver
att alla konstverk bör vara uppskyltade. Både av informationsskäl men
också av hänsyn till konstnären är det en angelägen och viktig åtgärd.
Eftersom konstverken har lite olika kommunala finansiärer så ligger
ansvaret för uppskyltning inte samlat under en hatt.
Den kommunala förvaltning som vid beslut om uppförande av ett offentligt
konstverk måste också räkna in kostnader för uppskyltning av densamma.
Kulturförvaltningens rekommenderar berörda förvaltningar att skylta upp
befintlig kommunalägd konst i det offentliga rummet.
Kulturförvaltningen tar på sig att samordna en insats för att skylta upp
redan uppförd kommunalägd konst i det offentliga rummet, med alla
aktörer.
Härmed anser kulturförvaltningen att medborgarförslaget bifalles i
tillämpliga delar.
__________
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