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Justerandes signatur 

§ 16 Dnr 2016-00059 

Svar på motion (MP) om offentlig konst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sammanfattning 

Christina Karlsson (MP) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-29 
lämnat in en motion om offentlig konst i Kinda kommun. I motionen föreslås dels 
att det inrättas en konstfond för inköp av offentlig konst till vilken 1 % av 
budgeterade investeringar förs. I motionen föreslås även att konstrådet 
tillsammans med representanter från andra berörda organ ska utgöra en jury som 
väljer ut konsten. I motionen pekas även ut ett antal platser som motionsställaren 
anser lämpliga för offentlig konst. 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat motionen i 34 §/2016 och då föreslagit 
bifall till motionen i den del som rör 1 %-målet men avslag i övriga delar. Vad gäller 
de platser som föreslås påpekas att kommunen inte har rådighet över marken. 

Kommunstyrelsen lägger i separat ärende fram ett förslag avseende offentlig konst 
som innebär ett 1 %-mål där definitionen av konstnärlig utsmyckning är bredare än 
vad som tidigare varit norm i kommunerna. Detta förslag innebär inte heller en 
konstfond och skiljer sig därför något från motionens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-19 
KFN § 34 
Motion 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-01-19 
Diarienummer 

KINKS 2016-00059 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (MP) om offentlig konst 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Christina Karlsson (MP) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-29 
lämnat in en motion om offentlig konst i Kinda kommun. I motionen föreslås dels 
att det inrättas en konstfond för inköp av offentlig konst till vilken 1 % av 
budgeterade investeringar förs. I motionen föreslås även att konstrådet 
tillsammans med representanter från andra berörda organ ska utgöra en jury som 
väljer ut konsten. I motionen pekas även ut ett antal platser som motionsställaren 
anser lämpliga för offentlig konst. 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat motionen i 34 §/2016 och då föreslagit 
bifall till motionen i den del som rör 1 %-målet men avslag i övriga delar. Vad gäller 
de platser som föreslås påpekas att kommunen inte har rådighet över marken. 

Kommunstyrelsen lägger i separat ärende fram ett förslag avseende offentlig konst 
som innebär ett 1 %-mål där definitionen av konstnärlig utsmyckning är bredare än 
vad som tidigare varit norm i kommunerna. Detta förslag innebär inte heller en 
konstfond och skiljer sig därför något från motionens förslag.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-19 
KFN § 34 
Motion  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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2016-02-20 

Mp-motion om offentlig konst i Kinda kommun 

Genom att erbjuda stimulerande och estetiskt tilltalande boendemiljöer ökar attraktionen hos 
Kinda kommun och livskvaliteten för våra kommuninnevånare. Det finns flera sätt att göra det 
på, varav offentlig konst är ett. Konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer bidrar till att ge 
karaktär till kommunens tätorter och till Kinda kanal, från Rimforsa i norr till Horn och 
Hycklinge i söder. Idag finns det väldigt lite av den varan i kommunen utanför Kisa. 

Sjöar och vattendrag ger karaktär åt hela kommunen och är ett tema som man kan göra mycket för att 
lyfta fram. Som inspiration vill vi peka på Göta Kanals konstprojekt som de kallar ”Visioner vid vatten” 
(se sid 2 eller www.visionervidvatten.se). Det är ett koncept som lätt skulle kunna appliceras på Kinda 
kanal; att låta minnen, myter och historia bidra till gestaltningen genom större konstverk utspridda från 
inloppet till Rimforsa i norr till Horn och Hycklinge i söder. Det i sig skulle på sikt kunna utgöra 
utflyktsmål för t ex m/s Kind. 

Vårt förslag är att inrätta en konstfond dit man för 1 % av budgeterade medel från alla investeringar 
som görs i kommunen, stora som små. Tillsammans med bidrag från externa finansiärer skulle en bra 
volym kunna skapas. I och med en fond skulle en spridning av konstverken möjliggöras och på så sätt 
nå fler än de som berörs av själva investeringen. Därifrån skulle man med lämpligt intervall kunna 
finansiera inköp från lokala, regionala och nationella konstnärer för utsmyckning av utvalda platser.  

Några förslag på platser är: 

1. Inloppet till Rimforsa i Kinda kanal

2. Grundet utanför f.d. campingen/Åsunden strand

3. Strandpromenaden Åsunden strand

4. Vid Ulvesund

5. Öster om Råsö bro

6. Norr om inloppet till Horn

7. Vid Bjuggö utanför Hycklinge

Kultur- och fritidsförvaltningen har i dagsläget ett årligt 
tillskott på 30 tkr ämnat för konstinköp och ett konstråd 
bestående av både politiker och tjänstemän har till 
uppgift att välja ut konsten. Tillskottet förslår emellertid 
inte långt till den föreslagna typen av större offentlig 
konst.  

Miljöpartiet föreslår därför: 

• Att det inrättas en konstfond - för inköp av offentlig
konst enligt ovan – dit 1 % av budgeterade
investeringar förs.

• Att konstrådet, tillsammans med representanter
från t ex Region Östergötland och kanalbolaget,
utgör en jury som väljer konsten.

Källa: Google maps 

För miljöpartiet de gröna i Kinda 

Christina Karlsson 
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Visioner vid vatten – Göta kanalbolags konstprojekt 

För den som inte känner till projektet vill vi visa på tre exempel på konstverk längs kanalen. 

”Konstprojektet skall göra Göta Kanal till Sveriges längsta konstväg, med platsrelaterade fasta 
konstgestaltningar, temporära konst-utställningar och programverksamhet. Projektet skall ge de 
lokala, regionala, nationella och internationella besökarna möjlighet till reflektioner och eftertanke kring 
dåtid och samtid via byggnadsverket, konsten och kulturell programverksamhet.”  
Källa: www.visionervidvatten.se 

1. Vattenskulptur ”Tjuff, Tjuff” av Jonas Hellström, placerad i Borensberg.

2. ”Rabbit crossing” av Eva Fornåå, i Söderköping.

3. ”Dubbelgångaren” av Kent Karlsson, placerad vid Bergs slussar.




