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Justerare 

/qtJ 

§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Inventering av den fasta konsten i Tingsryds kommun 
Dnr 2018/284 861 

Kultur- och fritidsutskottets föreslår kommunstyrlen besluta: 

13 (27) 

1) i budgetarbetet för 2020 ta med frågan om konstinventering och därmed 

förenliga kostnader enligt bilagd utredning. 

2) ge kommunchefen i uppdrag att dessförinnan undersöka eventuella 

finansieringsmöjligheter via intema eller extema projektmedel för 

konstinventering och om detta finnes ge utvecklingsavdelningen i uppdrag 

ansöka om dessa samt genomföra konstinventering av 

byggnadsanknutenkonst snarast 

3) ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en definition på vad som är 

löskonst respektive byggnadsanlmuten konst i Tingsryds kommun för att 

möjliggöra en inventering 

4) Att konstinventeringen endast avser byggnadsanknuten konst och att allt 

som per defintion hör till löskonst hanteras av den förvaltning/verksamhet 

som är i besittning av löskonsten oavsett hur tidigare förhållanden varit. 

5) Att kommunchefen när inventeringen är finansierad även ges i uppdrag 

att införskaffa ett digitalt verktyg för att registrera de konstverk som hittas. 

Här skall ingå konstnärens namn, konstverkets titel, produktionsår, 

inköpsår, material, storlek, placering, eventuellt försäkrningsvärde, skador 

samt tydliga bilder på verket. Utöver denna registrering skall 

byggnadsanknuten konst även märkas ut med sin geografiska position i ett 

digitalt kartlager. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

I Otdragsbestydiande 
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·· 121- (27) Tingsryds 
kommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

I 

§ 80 forts 
Dm 2018/284 861 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning har utrett frågan om 

hur en konstinventering skulle kunna genomföras och vad den skulle kosta. 

Syftet var att kunna ansöka om regionala medel som anslagits via Statens 

Konstråd 2018. Utredningen hann inte slutföras i tid för att Tingsryds 

kommun skulle kunna få del av dessa medel. Senast en konstinventering 

gjordes i kommunen är något oklart men mycket pekar på att någon slags 

inventering gjordes 2011. Kostnaden för att en person med rätt kompetens 

för detta slags uppdrag gör en konstinventering beräknas till 140 000:-. Till 

detta tillkommer kostnader för ett digitalt verktyg. 

Frågan om att avsätta medel för en konstinventering har varit uppe i 

budgetberedningen för verksamhetsår 2019 men där nedprioriterats. 

Syftet med en inventering av den byggnadsanknutna konsten är att skaffa 

sig en uppfattning om hur innehavet i kommunen ser ut, i vilket skicka 

konsten befinner sig, uppskatta ett värde och kunna beräkna en 

underhållskostnad för densamma. 

Ärendets beredning 

Ärendet är berett av utvecldingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fri tidsutskottets beslut Dnr 2018-187 866 

Kultur- och fritidsutskottets beslut Dm 2018-1200 865 

Utredning gjord av Jacob Hurtig 
Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik - Konstnäremas 

Riksorganisation 
Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från utvecklingschef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen -
Utvecklingsavdelningen 

I Utdrags bestyrkande 
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Kortfattad plan inför inventering av den fastakonsten i Tingsryds kommun 

Jacob Hurtig 2018 

Inventering av den fasta konsten i Tingsryds kommun 

Jag har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur framförallt den konst som återfinns på 

allmänna platser skall kunna inventeras och föras upp i ett fungerande register samt märkas ut 

med sin geografiska position. För att kunna genomföra detta behöver ett par olika frågetecken 

rätas ut. 

Så långt jag har funnit saknas det idag i stort ett riktigt uppdaterat register över vilken konst 

som återfinns i Tingsryds kommuns ägo. Under detta arbetes gång har jag fått lite olika 

uppgifter om när den senaste inventeringen gjordes men runt 2011 verkar i alla fall en del av 

konsten blivit inventerad. 

De register som jag har funnit har varit i pappersform insatta i pärmar med både utskrifter 

men även handskrivna lappar och tillägg. Jag har fått förklarat för mig att det finns digitalt 

men jag har ännu ej lyckats lokalisera den digitala versionen av registret. 

I registret ingår även en del kartor och annat material som i egentligen inte faller in under det 

som kan klassas som konst i detta sammanhang. Ytterligare en försvårande omständighet är 

att det idag återfinns ett par olika samlingar konst i kommunens ägo. Dels är det den konst 

som Tingsryds kommun köpt in och som är placerad runt om i kommunens verksamheter och 

som till större delen finns i ovan nämnda register. Sedan finns det den samling som återfinns 

på biblioteket och som går under namnet Artoteket vilket är konst för utlåning, både till 

kommunens personal men också till kommunens invånare. Denna samling ligger under 

bibliotekets ansvar och handhas också av bibliotekarierna. 

Oordningen kring vad som faktiskt återfinns i kommunens ägo och vart detta befinner sig är 

ett problem på flera plan. Till exempel vilket kulturellt och ekonomiskt kapital som finns i 

dessa verk samt möjliggörandet av ett aktivt arbete kring denna samling. Det handlar om att 

både ha en aktiv och tydlig plan kring konstfrågor men också kulturarvsfrågor (vilket den 

köpta konsten är en del av). Frågan är också av vikt för att se över vilken typ av miljö 

kommunens anställda och invånare omges av i sin hemkommun. 
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Kortfattad plan inför inventering av den fastakonsten i Tingsryds kommun 

Jacob Hurtig 2018 

Tingsryd är på intet sätt unikt i detta utan det förekommer i många offentliga verksamheter 

men oavsett detta är det viktigt att inte försumma denna del av det kommunala ägandet och 

ansvaret. Vad jag har kunnat se finns det idag heller ingen konstpolitisk plan eller 

kulturpolitisk plan för kommunen och utan att veta vad kommunen faktiskt har idag och vad 

som är gjort i dåtiden samt vilka ideer och tankar samlandet bygger på är det också svårt att 

kunna ha en plan för framtiden. Det är för mig i dagsläget oklart hur inköp, upphängning och 

förvaltning har skötts när det gäller den offentliga konsten. 

För att diskutera inventering av den offentliga konsten i Tingsryds kommun behövs det först 

fastställas ett antal parametrar. Dels vad är det som definieras som konst i detta sammanhang 

(detta är aktuellt då en hel del andra inventarier figurerar i de register som förts)? Det görs 

också ofta åtskillnad på två sorters konst när det kommer till den offentliga konsten. Dels 

löskonst vilket är den konst som hängs upp på arbetsplatser och rum för allmänheten men som 

inte är gjorda specifikt för den platsen utan inköpta på t.ex. utställningar eller direkt av 

konstnären. Detta är ofta målningar, teckningar, foton, mindre skulpturer osv. som går att 

hänga upp och ta ner utan stora installationer och som är relativt flyttbar. En stor del av den 

konst som idag ägs av Tingsryds kommun ingår i denna kategori. 

Den andra typen är det som ofta kallas antingen byggnadsanknuten konst eller fast konst. 

Denna konst är ibland men inte alltid gjord för en specifik plats. Den fasta konsten återfinns 

ofta i stora byggnadsprojekt där det som kallas 1 % regeln tillämpas (vilken inte tillämpas i 

Tingsryds kommun så långt som jag förstått). Denna regel går ut på att 1 % av 

byggnadskostnaderna skall gå till inköp av konst för byggnaden. Även skulpturer på gator och 

torg och dylikt kan räknas in till denna kategori. 

Hur hittar vi de konstverk som finns? 

Är det konst som vi kan klassa in under tidigare genomgångna kategorier? 

Är det Tingsryds kommun som äger verket och har placerat det där? 

Vem är det som gjort verket, vilken titel har det, när placerades det osv. 

För att rent praktiskt kunna genomföra detta arbete tänker jag mig följande: 

En genomgång av de register som faktiskt finns. Hur ser de ut idag och går det att få ut någon 

information om hur beståndet i kommunen ser ut och var verk befinner sig. 
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Kortfattad plan inför inventering av den fastakonsten i Tingsryds kommun 
Jacob Hurtig 2018 

Hitta och tala med personer inom kommunen och det civila samhället som kan ha kunskap om 

var och vilka konstverk som finns placerade på olika platser i kommunen (personer med god 

lokalhistorisk kunskap, typ hernbygdsföreningar, konstföreningen och liknande samt personer 

inom kommunen som har jobbat med detta eller arbetat länge i närheten av denna typ av 

frågor). 

Identifiera var verken troligtvis kan vara placerade. På vilka ställen i Tingsryds kommun är 

det troligt att vi kan finna offentliga konstverk? Kommunen består av ett antal mindre tätorter; 

Tingsryd, Urshult, Konga, Rävernåla, Väckelsång och Ryd. Finns det torg eller andra större 

offentliga utrymmen på dessa orter? Vilken typ av kommunala verksamheter återfinns här 

(förskolor, skolor, äldreboenden, bibliotek rn.rn.) och går det att hitta fast eller 

byggnadsanknuten konst runt dessa? 

Skall även löskonsten inventeras är det ett betydligt större projekt som kräver besök på i stort 

sett samtliga kommunala verksamheter och ett stort arbete med att identifiera vem som är 

upphovsperson bakom konstverken osv. Den största andelen konst som återfinns i 

kommunens ägo är idag löskonst. 

Innan inventeringen skall äga rum krävs att det finns ett effektivt systern för att registrera de 

konstverk som hittas. Går det att använda dagens systern? Vilken typ av information behöver 

finnas med i ett sådant register; konstnärens namn, konstverkets titel, produktionsår, inköpsår, 

material, storlek, placering, eventuellt försäkringsvärde, skador, samt tydliga bilder på verket. 

Detta systern bör vara digitalt och förslagsvis vara knutet till en server eller åtkomligt från 

internet och inte till en enskild dator. Det är viktigt att det är sökbart, lättåtkomligt och 

användarvänligt, både för den som skall registrera och den som skall utläsa information från 

registret. 

Kostnaden för att genomföra en inventering av den fasta konsten som föreslagen ovan utgår 

helt från den personalkostnad som skulle bli aktuell i detta fall. Jag har då räknat på att det 

skulle behövas en heltidstjänst i en månad för att inventeringen skall komma igång ordentligt 

och att de aktuella delarna av samlingarna skall gås igenom. För detta har jag räknat att det 

krävs en budget på ca 136 tkr om tjänsten köps in (160 timmar ä 850 kr). Den kostnad som 

skulle tillkomma är eventuellt om något nytt systern för registrering av konsten behövs. 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-29 

Till Kommunstyrelsen 

Konstinventering av byggnadsanknuten konst i Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1) i budgetarbetet för 2020 ta med frågan om konstinventering och därmed förenliga 
kostnader enligt bilagd utredning. 

2) g~ kommunchefen i uppdrag att dessförinnan undersöka eventuella finansieringsmöj
ligheter via interna eller externa projektmedel för konstinventering och om detta finnes 
ge utvecklingsavdelningen i uppdrag ansöka om dessa samt genomföra konstinventering 
av byggnadsanknutenkonst snarast 

3) ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en definition på vad som är löskonst respek
tive byggnadsanknuten konst i Tingsryds kommun för att möjliggöra en inventering 

4) Att konstinventeringen endast avser byggnadsanknuten konst och att allt som per 
defintion hör till löskonst hanteras av den förvaltning/verksamhet som är i besittning av 
löskonsten oavsett hur tidigare förhållanden varit. 

5) Att kommunchefen när inventeringen är finansierad även ges i uppdrag att inför
skaffa ett digitalt verktyg för att registrera de konstverk som hittas. Här skall ingå 
konstnärens namn, konstverkets titel, produktionsår, inköpsår, material, storlek, place
ring, eventuellt försäkmingsvärde, skador samt tydliga bilder på verket. Utöver denna 
registrering skall byggnadsanknuten konst även märkas ut med sin geografiska position 
i ett digitalt kartlager. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning har utrett frågan om hur en 
konstinventering skulle kunna genomföras och vad den skulle kosta. Syftet var att 
kunna ansöka om regionala medel som anslagits via Statens Konstråd 2018. Utredning
en hann inte slutföras i tid för att Tingsryds kommun skulle kunna få del av dessa me
del. Senast en konstinventering gjordes i kommunen är något oklart men mycket pekar 
på att någon slags inventering gjordes 2011. Kostnaden för att en person med rätt kom
petens för detta slags uppdrag gör en konstinventering beräknas till 140 000:-. Till detta 
tillkommer kostnader för ett digitalt verktyg. 

Frågan om att avsätta medel för en konstinventering har varit uppe i budgetberedningen 
för-verksamhetsår 2019 men-där nedprioriterats. 

Syftet med en inventering av den byggnadsanknutna konsten är att skaffa sig en upp
fattning om hur innehavet i kommunen ser ut, i vilket skicka konsten befinner sig, upp
skatta ett värde och kunna beräkna en underhållskostnad för densamma. 

1(2) 
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Ärendets beredning 
Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets beslut Dnr 2018-187 866 
Kultur- och fritidsutskottets beslut Dnr 2018-1200 865 
Utredning gjord av Jacob Hurtig 
Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik - Konstnärernas Riksorganisation 

Utskottets beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning 
Tekniska Avdelningen 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Bibliotekschefen 
Bildningsnämnden 
Tingsrydsbostäder AB 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 
Kommunledningsförvaltningen 

2(2) 
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Konstnärern 
Riksorganisatio 

Manual 

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik, 18-02-05 1 
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Så kan kommunen kvalitetssäkra 

sin konstpolitik 

(version 2) 

"Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av 
levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska kunna fungera." 

Ur "Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet" - rapport från den särskilda 
rapportören för kulturella rättigheter Farida Shaheed (2013) 

Innehåll 
BAKGRUND ••••••••••••••••••••••.•.••.•••...••••..•..•.•.•••.•.••.•..•..•.•••...•..•••••••..••••••••••••••• 3 

DEN KOMMUNALA KONSTSCENEN OCH VIKTEN AV EN GENOMTÄNKT 

KONSTPOLITIK .•.•......•.•........•........•...........•.•.....•.•.....••................••.•........•.• 4 

OMRÅDE 1: POLICY, STRATEGIER OCH RIKTLINJER ................................ 6 

CHECKLISTAN: FRÅGOR FÖR KOMMUNEN ATT SE ÖVER ... . . .. . . ........ ......... ............. ........... ..... 7 

OMRÅDE 2: UTSTÄLLNINGAR OCH VILLKOR FÖR KONSTNÄRER ............ 9 

CHECKLISTAN: FRÅGOR FÖR KOMMUNEN ATT SE ÖVER ..................................................... 11 

Nio steg till skäliga utställningsvillkor för konstnärerna .... .... .. ... ....... ...... ..... ......... 12 

OMRÅDE 3: KONSTNÄRLIGT GESTALTADE LIVSMILJÖER OCH 

ENPROCENTREGELN ................................................................................. 14 

CHECKLISTAN: FRÅGOR FÖR KOMMUNEN ATT SE ÖVER ..................................................... 16 

Fjorton steg för arbetet med den offentliga konsten ................................................ 16 

OMRÅDE 4: KURSER, FOLKBILDNING OCH UTBILDNING ....................... 21 

CHECKLISTAN: FRÅGOR FÖR KOMMUNEN ATT SE ÖVER ........................... . .......... ... ........... 22 

OMRÅDE 5: GODA KONSTNÄRLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR ....................... 23 

CHECKLISTAN: FRÅGOR FÖR KOMMUNEN ATT SE ÖVER .. ...................... .. ....... .................. . 24 

Tretton steg för att skapa goda konstnärligaförutsättningar ............................... 25 

OMRÅDE 6: FINANSIERING OCH BUDGETERING .................................... 28 

CHECKLISTAN: FRÅGOR FÖR KOMMUNEN ATT SE ÖVER .................................................... 28 

Konstnärernas Riksorganisationföreträder 3 300 yrkesverksamma 
bildkonstnärer, konsthantverkare ochformgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig 
frihet och goda villkor för bild- ochformkonstnärer. 

Sä kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik, 18-02-05 2 
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Bakgrund 

Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter konst. Det kan 

vara en konstnärlig gestaltning på en skolgård, ett torg, ett äldreboende eller på en 

utställning inrymd i biblioteket, visad på ett galleri eller i en konsthall. Det lekfulla 

skapandet börjar förhoppningsvis redan i förskoleåldern och fortsätter upp genom 

skolåldern. Konst uppmanar människor att tänka och vrida på perspektiven. Den vill inte 

övertala, den vill uppmana. Konst är delaktighet. Blir till först när den möter 

betraktarens öga och erfarenheter. Att själv skapa och kunna ta del av kvalitativ konst är 

en grundlagsfäst rättighet. Regeringsformens § 2 slår fast att den enskildes kulturella 

välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 

Det är i hög utsträckning kommunala politiker och tjänstemän som skapar 

förutsättningar för ett kulturliv som kan erbjuda invånarna professionell konst och 

kultur. Det är politikernas ansvar att se till att tillgängligheten är så god att ett aktivt 

deltagande och utövande blir möjligt för alla. En grundläggande förutsättning är att de 

som skapar bild- och formkonsten, konstnärerna, får skäligt betalt för sitt arbete så att 

de har möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap. 

Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda 

exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal 

konstscen. Den är ett resultat av Årets konstkommuner 20171 , en granskning som bygger 

på en rikstäckande enkät som sju av tio kommuner besvarade under våren 2017. 

Du som läser det här dokumentet är förmodligen en av dem som har möjlighet att 

skapa goda förutsättningar för konsten i kommunen. Konstnärernas Riksorganisation 

vill stötta dig med redskap som kan underlätta ditt engagemang. Är du verksam i en 

mindre kommun saknas sannolikt resurser att genomföra alla förslag som finns här, men 

förhoppningsvis får du några uppslag som är möjliga att förverkliga. Kanske är det något 

eller ett par av de sex områdena i detta dokument som din kommun vill utveckla. Tänk 

gärna på att regionen har kunniga konstkonsulenter, resurser och samverkansansvar. 

Varmt tack till de kulturansvariga och konstkonsulenter som har bidragit med viktiga 

synpunkter på detta dokument, som kommer att fortsätta uppdateras efter hand. Har du 

förslag på vad som borde utvecklas eller skrivas om, hör gärna av dig till 

Pontus Björkman, pontus@kro.se. 

Lycka till i ditt arbete! 

Pontus Björkman och Eva Månsson 

-- ·- för-Konstnärernas Riksorganisation 

1 www.kro.se/konstkommuner2o17 

www.kro.se 

www.facebook.com/KonstnarernasRiksorganisation/ 

www.twitter.com/konstnarerna 

www.instagram.comlkonstnarernas/ 
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Den kommunala konstscenen och vikten av 
en genomtänkt konstpolitik 

"Att fråga om konst är viktigt, är som att fråga om hjärtat är viktigt för levande varelser." 
Marianne Lindberg de Geer, konstnär 

Svensk nittonhundratalshistoria genomsyras av en tilltro till att konsten är en viktig del 

av samhällsbygget och som sådan ska den vara tillgänglig för alla. Det är en övertygelse 

som uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen "Kulturen ska vara en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att 

delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling". För att uppnå dessa mål - som också är vägledande för kommuner och 

landsting/regioner - ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 2 

Den kommunala konstscenen - bestående av bild- och formkonstnärer, konstnärsdrivna 

initiativ, konstnärliga gestaltningar i våra offentliga rum, ateljeföreningar, 

kollektivverkstäder, institutioner, konsthallar, konstmuseer, gallerier, konstföreningar, 

bibliotek med utställningsrum - kan ses som en del i ett större kulturellt ekosystem som 

omfattar den regionala, nationella och internationella konstscenen. I Mikael Löfgrens 

rapport Inga undantag, beskrivs samtidskonsthallar som "glokala noder: kontaktytor 

mellan det lokala och det globala"3. Genom sin förmåga att bilda nätverk initierar och 

upprätthåller konstscenen samverkan mellan andra fält såsom utbildning, 

stadsutveckling och forskning. 

Ett spännande exempel är Open Art i Örebro, där konsthallen växer ut genom fönstren 

och gifter ihop sig med den offentliga konsten och gör hela staden till en omvälvande 

konstutställning med helt nya dimensioner. År 2015 engagerade Open Art en stor del av 

stadens invånare och lockade besökare långt utanför landets gränser. 72 konstnärer från 

19 länder i Asien, Europa, Sydamerika och USA deltog och 130 konstverk installerades 

på mer än 70 platser runt om i centrala Örebro4. Konstscenen blir här ett engagemang 

2 www.kulturradet.se/ sv /Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/ 

3 Mikael Löfgren för nätverket Klister, Inga undantag. sid 30, http://www.tenstakonsthall.se/uploads/130-

Inga_undantag_. pdf 

4 http://openart.se/2015/sv / om/historik/ 
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för hela staden som år för år växer och skapar förgreningar till människor och platser 

runt om i världen. Inte minst genom Open Art kids där barn och unga ges möjlighet att 

möta konsten och skapa egna verk. Det här kan ske i det stora formatet som i Örebro 

eller som internationella konstbiennalen i Göteborg och skulpturbiennalen i Borås. Men 

det sker ofta i det mindre formatet där ett konstprojekt blir som ringar på vattnet och 

skapar oväntade erfarenheter och möten i kommunen. Även om konsten inte vill eller 

ska belastas med att vara nyttig eller instrumentell så leder en fri konstscen, kanske för 

att den berikar det mänskliga och det mångbottnade i oss, till att en kommun blir 

intressant att bo, arbeta och verka i, liksom att besöka. 

När det kommer till kommunernas ekonomi talas det ofta om kulturen som en kostnad 

när den i själva verket är en investering som skapar stora värden. En studie från 

Göteborgs universitet visar hur Nordiska Akvarellmuseet på Tjörns genererar ett 

samhällsekonomiskt värde som är 20 gånger större än de offentliga bidrag museet får. 

Trots dessa samhälleliga värden som skapas avsätter få av landets kommunala 

konsthallar arvoden för den tid konstnärer lägger ned på en utställning, visar både 

Myndigheten för Kulturanalys i Museer 20136 och Konstnärernas Riksorganisation i 

MU-barometern 20157. Det är samhälls-o-ekonomiskt att inte låta redan gjorda 

investeringar i exempelvis konsthallar få tillräckligt med resurser för att kunna 

upprätthålla en angelägen och professionell konstscen. 

I ett land vars medborgare kommer från vitt skilda kulturer och har vitt skilda livsvillkor, 

förutsätter en mångfald inom konstscenen att konstnärer med olika bakgrunder har tid 

och råd att utveckla sitt konstnärskap. Det förutsätter i sin tur att det är möjligt att till 

stor del försörja sig på sitt konstnärliga arbete. 

Konstnärsnämndens inkomstrapport från 2016 visar att medianinkomsten för bild- och 

formkonstnärer ligger på 13 ooo kr i månaden före skatt8• Det kan jämföras med 

medianvärdet för hela konstnärsgruppen på 18 200 kr eller 24 200 kr för hela 

befolkningen. Bild- och formkonstnärers medianinkomster halkar efter över tid och 

ligger nu på något mer än hälften (54 %) av resterande befolkningens, detta trots att 

många konstnärer har långa akademiska utbildningar. En kommun som vill ha en stark 

konstscen bör också se över hur den kan underlätta för konstnärerna att bo och verka i 

kommunen. 

s Forskarna John Ambrecht och Tommy D Andersson; 

_ _ _ --~ tt.P.:/ (www.vestre~<?Il~~rio/ resou~c~s/ikon/ Sam_!i~ll_sekonomln_krjng,._.NA-6. pdf~~ __ 
6 www.kro.se/node/8o 

7 http://kro.se/mu-barometer 
8 Konstnärsnämnden, Konstnärernas demografi. inkomster och sociala villkor, sid 11. Uppgiften gäller både 

inkomster av konstnärlig och icke-konstnärlig verksamhet samt ev. ersättningar från socialförsäkringarna 

för bild- och formkonstnärer, 20-66 är. 
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Område 1: Policy, strategier och riktlinjer 

"Kulturenfår oss att se det vackra, detfula, de andra och oss själva. Kulturen hjälper oss att 
förstå vår samtid och ger oss möjligheten att leva innehållsrika liv. Visst, kultur kan vara ett 

medel för tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant riskerar vi att ur synfältet tappa 
kulturens kraft, magi och själ./. . ./ Ekonomi är ett medel och kultur ett mål. "9 

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm 
och ledamot i Kulturrådets styrelse 

"Konsten har ingen uppgift- det är konstens stora uppgift." 
Mats Caldeborg, konstnär 

Ett levande och oberoende kulturliv utgör ett centralt nav i det demokratiska samhället 

genom att tillföra konstnärliga uttryck som förmår pröva och ompröva invanda 

föreställningar och ge nya infallsvinklar och perspektiv på tillvaron. Alla människor -

oavsett kön, klass, identitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, 

funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder - har rätt att ta del av konst och delta i 

kulturlivet. Fördomar, normer, socioekonomiska och regionala skillnader står i dag ofta i 

vägen. För att leva upp till de kulturpolitiska målen över hela landet bör kommuner 

arbeta aktivt med representativitet, jämställdhet, jämlikhet och med att tillgängliggöra 

konst och kultur. 

Konstnärlig frihet, oberoende av både marknadens villkor och politiska viljeyttringar, 

krävs för att konst ska kunna vara "en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund", som det uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen. 10 

Därför är principen om "en armlängds avstånd" viktig, det vill säga att svensk 

kulturpolitik ska följa maktdelningsprincipen om att politiker beslutar om ramarna och 

storleken på anslagen men inte över det konstnärliga innehållet.n Ursprunget till 

principen är att den politiska sfären inte ska kunna använda kulturen i propagandasyfte. 

I den partienkät som KRO, KIF och åtta andra bild- och formorganisationer gjorde inför 

valet 2014 svarade alla riksdagspartierna "ja" på enkätfrågan om kulturen har ett 

egenvärde som gör att offentliga kulturanslag inte behöver motiveras med andra 

politiska syften. Partierna är alltså överens om att kulturen i sig är målet. På den direkta 

frågan om "svensk kulturpolitik ska följa maktdelningsprincipen om att politiker 

beslutar om storleken på anslagen men inte över det konstnärliga innehållet" svarar alla 

riksdagspartier utom SD affirmativt. 

Ska kulturen ges utrymme i och genomsyra samhället måste den tänkas in redan i de 

samhälleliga planeringsprocesserna. För en långsiktig och i olika avseenden hållbar 

konstverksamhet behöver förvaltningarna få stöd och vägledning av politiskt tagna 

9 http://www.kulturradet.se/sv /nyhetsarkiv /Kronikor/Mars-2014/ 
10 www.kulturradet.se/sv /Om-kulturradet/kulturpolitiska mal/ 
11 Läs mer om bakgrunden till principen och de politiska partiernas stöd för den här: 

http://www.kro.se/node/79 
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styrdokument som slår fast kommunens vision, mål och strategier i frågor som rör 

kulturen och stadsplaneringen. 

Så här skriver Statens Konstråd i sin Rapport om den offentliga konstens roll för 

boendemiljöer (2017) 12: 

"I takt med att den offentliga konsten har utvecklats har konstnärer också klivit in i 

stadsutvecklingsprocesser. Konsten har blivit en del av den fysiska planeringen. Konstnärlig 

kompetens anlitas inte bara i utförandefasen, utan också i planfaserna och på sätt garanteras 

långsiktiga konstnärliga värden. När konstnärer involveras i stadsutvecklingsprocesser bidrar 

det ofta till att skapa ett helhetsperspektiv. Det kan handla om att skapa verklig dialog för att 

komma fram till var ett bostadsområde bör förtätas, om att påverka utformningen av en hel 

bro, eller som i Kiruna om att omvandla materialet från rivna bostadshus till minneslandskap 

för de som där levde sina liv." 

Checklistan:frågor för kommunen att se över 

• Förs någon regelbunden dialog med konstnärer för att diskutera möjligheter och 
utmaningar i kommunen? 

• Har det gjorts någon kartläggning över den konstnärliga verksamheten i 
kommunen? 

• Har kommunen någon policy eller strategi för att skapa en samhällsutveckling 
och planering som genomsyras av kultur? 

• Har kommunen en handlingsplan för kommunens konstpolitik? 

• Tillämpar kommunen en mångfalds- ochjämställdhetsplan inom konst- och 
kulturområdet? 

• Har kommunen någon policy eller strategi för att garantera konstens egenvärde 
och frihet (exempelvis principen om en armlängds avstånd?) 

• Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i samtliga beslut som rör 
konsten? 

• Har kommunen en kulturnämnd? 

• Förs det samtal om konsten och dess möjligheter över nämnd-och 
förvaltningsgränserna? 

Kulturens plats i stadsutvecklingen 

I Stockholm har man tagit lärdom av att nya bostadsområden som saknar lokaler för 

konst och kultur blivit sterila. När ett stort awecklat industriområde, Slakthusområdet, 

skulle planeras för bostäder gjordes därför först en kulturlivsundersökning, vilket är 

· en etnologisk undersökning med djupintervjuer av·lokala "informanter" - det vill säga i 

12 www.statenskonstrad.se/ app /uploads/ 2017 / 05/ rapport-den-offentliga-konstens-roll-for

boendemiljoer. pdf 
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det här fallet de nattklubbsentreprenörer, konstnärer, arkitekter, scenografer, regissörer, 

bibliotekschefer och musikproducenter som är verksamma i eller omkring 

Slakthusområdet. Det är unikt att kulturens representant, Kulturförvaltningen, som stod 

bakom undersökningen är med från början då ett bostadsområde planeras. Genom att 

staden äger fabriksfastigheterna i området har den inflytande över hyresnivåerna och 

kan se till att det kommer finnas lokaler med tillräckligt låga hyror för att 

kulturverksamheter ska kunna finnas kvar och utvecklas då den nya stadsdelen byggs. 13 

På senare tid har den tredelade modellen av hållbarhet ( ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet) börjat kompletterats med den kulturella dimensionen. En 

inkluderande stadsutveckling kräver en integration av ekonomiskt, socialt, politiskt 

och kulturellt jämlikhetstänkande. En metod som använts sedan 2007 i ett antal svenska 

kommuner är cultural planning14 - ett verktyg som för in kulturella perspektiv i 

samhällsplaneringen.1s Frågan allt fler kommuner ställer sig är hur man gör för att få in 

konstnärlig kompetens och kulturen tidigt i stadsutvecklingsprocesserna? Här 

exempelvis i Nacka. 16 

Processen med att ta fram styrdokument 

Hur strategi- och planeringsdokument tas fram och förankras har stor betydelse. 

Kommunförbundet Fyrbodal är ett intressant exempel på hur man gick tillväga för 

styrdokumentet med den underfundiga titeln Offentlig miljö som konstform: 

"Processen som ledde fram till skapandet av styrdokumentet inleddes då man i 

projektets början startade förvaltningsöverskridande projektgrupper i varje kommun. 

Arbetet påbörjades med att gruppens medlemmar valde en plats i sin kommun som man 

ansåg hade goda kvaliteter. Platsen blev fokus för den inledande dialogen och kommande 

projektarbete. Att komma ut, titta på de offentliga rummen och tillsammans prata om 

gestaltningsfrågorna på plats, i verkligheten, var något helt nytt. Det blev ett genombrott 

i kommunikationen och ett sätt att överbrygga skillnaderna mellan de olika 

förvaltningarnas särskiljande retorik. Situationen möjliggjorde att ett gemensamt språk 

kring platserna och gestaltningsfrågorna kunde skapas, en förutsättning för fortsatt 

samverkan."17 

Exempel på styrdokument, kartläggningar och metoder 

Boverket samlar här material om Cultural planning 

13 www.dn.se/kultur-noje/kulturen-tar-plats-i-nva-slakthusomradet/ 

14 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/metoder-och

kanaler/cultural-planning-och-konst-som-redskap/ 
1s http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-

kuiturmiljo /piänfragÖr lp1aneringsunderlag/Pages,1kiiiturIIlll}Ö~i-plaiieringen----metocier .aspx 
16 

http://infobank.nacka.se/handlingar/miljo_och_ stadsbyggnadsnamnden/2015/2o151104/19_ a_Inbjudan_ 

Hallbart_kulturliv_i_framtida_stad.pdf 

17 Konstnärsnämnden, Ingen regel utan undantag (2013), sid 79 
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I Konsten att gestalta offentliga miljöer. en gemensam publikation av Statens konstråd; 

Boverket; Riksantikvarieämbetet och Arkitektur-och Designcentrum, finns bland annat 

kapitlen "Offentliga miljöer i ständig omvandling" och "Att synas och ta plats - om 

medborgarinflytande i förändringsprocesser". 

SVf-reportage: Konstnärer hjälper Varberg bygga ny stadsdel 

Dokumentation av PARK LEK. ett flerårigt konstprojekt av bildkonstnären Kerstin 

Bergendal, som ledde fram till en ny stadsplan i Hallonbergen 

Västeras kartläggning över stadens konstscen 

Handlingsplan över bild- och form i Örebro län 2017-2019 

Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014-2025 

Regional kulturplan för Skåne 

Stockholms stad sammanställer varje år en Kulturrapport med statistik och aktuell 
information om stadens kulturliv. 

Område 2: Utställningar och villkor för konstnärer 

''Alla de människor som dagligen söker sig till olika konst- och kulturupplevelser gör det därför 
att konsten på ett unikt sätt förbereder oss för att möta tillvarons komplexitet, hjälper oss att 

bredda ochfårdjupa våra erfarenheter och insikter, visar hur tradition leder mot förnyelse och 
omprövning, skapar såväl hopp somförundran, oro somframtidstro och, inte minst, ger starka 

känslomässiga upplevelser" 1s 
Niklas Rådström, författare 

En vital kommunal konstscen kräver att det finns goda förutsättningar för att skapa, visa 

och uppleva konst. Eri konsthall kan vara en samlande plats där människor i olika åldrar 

och med skilda erfarenheter möter den konstnärliga professionen och gemensamt 

undersöker sin samtid. Den kan ge rum för reflektion kring vad det innebär att vara 

människa i ett pågående nu, länkat till det förflutna och till framtiden. Konstscenen kan 

föra samman människor och inspirera till samtal och diskussioner, och är ofta ett nav för 

skolelevers möte med konstnärliga uttryck. Och om berättelser med rötter i olika 

kulturer görs synliga på våra konstinstitutioner och i den offentliga konsten, blir 

konstupplevelsen en möjlighet att känna sig representerad och delaktig i Sverige som 

samhälle. Det ökar också kännedomen och intresset för den mångfald som omger oss. 
-~--

18 Niklas Rådström, DN, 2009-04-28 
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Konstscenen skapar ofta kontakter långt utanför kommunens gränser. Exempelvis har 

Museum Anna Nordlander och Luleå konsthall båda utvecklat goda kontakter med 

samverkanspartners i Barentsregionen och norra Norge, Finland och Ryssland. Genom 

arrangerandet av Göteborgs internationella konstbiennal står Röda Sten Konsthall sedan 

2006 med ena benet förankrat i det globala konstlivet1 • 

I många mindre kommuner som saknar konsthall är det ofta de lokala konstföreningarna 

som arrangerar utställningar och det är då viktigt att de har tillgång till en adekvat 

offentlig lokal alternativt får stöd att hyra utställningslokal. Föreningarna driver på dessa 

orter den verksamhet som det offentliga delvis har ansvar för, så det är även rimligt att 

de får det kommunala stöd som behövs. 

Historiskt finns en bild av konsten som svårtillgänglig och elitistisk, men offentlig statisk 

visar att nästan hälften av den vuxna befolkningen årligen går på minst en 

konstutställning och att andelen ökar19. Varje år görs det runt sju miljoner besök på 

konstmuseer, konsthallar och gallerier. Räknas även museer med konst i samlingarna 

med, blir besöken tretton miljoner per år. Siffrorna kan jämföras med Svenska 

Hockeyligan som lockade ca 2 miljoner besökare 2014/15 och Allsvenskan i fotboll som 

drog 2,2 miljoner åskådare år 2016. 20 

Trots konstens betydelse för samhället och det stora intresset för konstutställningar får 

fortfarande de som producerar innehållet till de flesta av landets konstutställningar, 

sällan betalt för sitt arbete. Av utställningsarrangörernas verksamhetskostnader går i 

genomsnitt bara en knapp procent till de medverkande konstnärerna. Långsiktigt är det 

svårt att upprätthålla en dynamisk konstscen om konstnärerna tvingas finansiera en 

väsentlig del av konstinstitutionernas offentliga uppdrag, den att vara en scen där 

invånare och besökare kan möta konsten. 

Ett viktigt steg för att förbättra villkoren för professionella konstnärer togs 2008 när 

staten tecknade ett avtal med Konstnärernas riksorganisation, Sveriges 

Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska 

Tecknare. Det så kallade MU-avtalet, som står för medverkans- och 

utställningsersättning, är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid 

utställningar. Avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för 

samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd och ambitionen är att alla 

utställningsarrangörer ska ge konstnärer skälig ersättning, vilket ska inkludera 

ersättning för nedlagd arbetstid. Den del av avtalet som är utställningsersättningen är en 

upphovsrättslig ersättning till utställande konstnär för att dennes verk visas för publik. I 

MU-avtalet regleras utställningsersättningen med fasta tariffer utifrån arrangörens 

storlek och hur länge utställningen pågår. Medverkansdelen, som rör konstnärens 

omköstnaäer och arbetstid, beslutasääremoti en förhandling~ Konstnärens svaga 

19 Kulturanalys , Kulturvanor (2016), tabell 1, sid 14 

2° Konstnärernas Riksorganisation, Bild- och formkonsten i siffror 2016 (2017), sid 4 
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förhandlingsposition och arrangörens begränsade budget leder alltför ofta till att 

konstnären inte får betalt för sin arbetstid. Därför behöver kommunen tydliga riktlinjer 

om att kommunens utställningsarrangörer ska tillämpa MU-avtalet i sin helhet, det vill 

säga även medverkansersättningen och då inklusive nedlagd arbetstid. I Konstnärernas 

Riksorganisations undersökning MU-barometern 2015 kan man se i vilken utsträckning 

museer och konsthallar runt om i landet, det vill säga i olika kommuner, tillämpar 

avtalet. Siffrorna visar att förbättringspotentialen på många håll är stor. 

I samband med MU-barometern 2015 lät Konstnärernas Riksorganisation två konstnärer 

räkna på sina verkliga kostnader, inklusive arbetstid. Den ena konstnären ställde ut på 

en kommunal konsthall med högt anseende. Konstnären fick 8000 kr i 

utställningsersättning och 311 kr för omkostnader (hennes verkliga omkostnader var 15 

ooo kr). Därutöver fick hon 3000 kr för sin arbetstid på 235 timmar. Räknar man på 

Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendation på 750 kr per timme, innebär 

det att konstnärens kulturbidrag till konsthallen, besökarna och kommunen blev 180 

ooo kr. Konstnären fick sedan sälja ett verk för 24 ooo kr till kommunen. 

Förutom att det är rimligt att konstnärer får betalt för sitt arbete på samma vis som 

andra yrkesgrupper som arbetar inom offentlig verksamhet, har MU-avtalet visat sig 

bidra till en mer jämställd konstscen, något som arbetsgivare enligt Jämställdhetslagens 

§ 3 ska arbeta målinriktat med 21 • MU-barometern visar att ersättnings gapet mellan 

kvinnliga och manliga konstnärer minskar betydligt när MU-avtalet används i jämförelse 

med arrangörer som inte tillämpar MU-avtalet, även om utmaningarna är fortsatt 

stora.22 

Checldistan: Frågor för lcommunen att se över 

• Driver kommunen en egen konsthall? 

• Underlättar kommunen för konstnärsdrivna och privata 

utställningsarrangörer2 3 eller konstföreningar att vara verksamma inom 

kommunen, till exempel genom bidrag till lokalhyror alternativt via 

subventionerade hyror och genom verksamhetsbidrag? 

• Har kommunen fattat beslut om att tillämpa MU-avtalet och använder sig av 

MU-avtalsmallen vid utställningar i egen regi? 

• Betalar kommunen även konstnärerna för deras arbetstid och omkostnader, det 

vill säga medverkansersättningen inom MU-avtalet? 

• När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet 

ska tillämpas och då inklusive nedlagd arbetstid? 

• Finns en särskild MU-avtalspott dit arrangörer inom kommunens gränser kan 

söka för att erbjuda konstnärer avtalsenliga villkor? 

21 Jämställdhetslagen, § 3 

22 Konstnärernas Riksorganisation, Bild - och formkonsten i siffror 2016 (2017), sid 6 
23 Galleri Syster i Luleå och Art Lab Gnesta är två av många exempel. 
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• Använder sig kommunen av Konstnärernas Riksorganisations 

arvodesrekommendationer2 4 för konstnärers arbetstid? 

• Erbjuder kommunen konstnärer, konstansvariga, politiker och tjänstemän 

fortbildning i MU-avtalet? 

Nio steg till skäliga utställningsvillkor för konstnärerna 
1. Fatta ett beslut i kommunen om att MU-avtalet ska tillämpas och konstnärers 

arbetstid ersättas vid utställningar i egen regi liksom av utställningsarrangörer som 

kommunen medfinansierar. 

2. Anta ett mål om att MU- avtalet ska tillämpas av samtliga utställningsarrangörer inom 

kommunens gränser med särskild fokus på att ersätta konstnärerna för nedlagd 

arbetstid. 

3. Ett led i implementeringen av MU-avtalet är en tydlig budgetering för utställningar i 

kulturbudgeten med en särskild post för MU-avtalet. På Konstnärernas 

Riksorganisations hemsida finns en sammanställning av 17 skäl för kommuner att 

tillämpa MU avtalet. 

4. Inrätta en MU- avtalspott, från vilken utställningsarrangörer som är verksamma inom 

kommunens gränser kan söka medfinansiering för att ge professionella konstnärer MU

avtalsenliga ersättningar, inklusive ersättning för arbetstid. 

5. Ställ krav på kommunens olika utställningsarrangörer, även de som får kommunala 

bidrag, att de budgeterar för och följer upp tillämpningen av MU- avtalet. För ökad 

transparens och tydlighet bör budgetering och uppföljning ske i tre poster: 

utställningsersättning, konstnärens omkostnader och konstnärens arbetstid. 

6. För att underlätta för arrangörer och konstnärer att teckna avtal har 

konstnärsorganisationerna som är parter i ramavtalet gemensamt tagit fram en MU

avtalsmall, ett så kallat normalavtal. Det finns också en mall för budgetering av 

konstnärens medverkansersättning liksom arvodesrekommendationer som tillämpas av 

de flesta seriösa aktörer 2s. 

7. Uppmuntra utställningsarrangörerna att kommunicera att de använder MU-avtalet, så 

konstnärer och allmänhet vet att kommunen tillämpar avtalet. 

8. Etablera system för en kontinuerlig uppföljning av hur MU-avtalet tillämpas med 

särskild fokus på att professionella konstnärer även får betalt för sin arbetstid när de 

arbe!arpå uppdrag ~v utstäl!ningsar_!~ngörer inom komm~ne~s gränser. Det b!ir __ _ 

24 http://kro.se/mu-och-avtal#arvoden 
2s Här finns allt MU-avtalsmaterial sammanställt, samt arvodesrekommendationer: http://kro.se/mu-och

avtal 
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statistik som kan användas i den återkommande MU-barometern som Konstnärernas 

Riksorganisation gör med några års mellanrum. 

9. Kommunen bör med viss regelbundenhet hålla MU-fortbildningar för kommunens 

politiker, tjänstemän, utställningsarrangörer och konstnärer. Konstnärernas 

Riksorganisation erbjuder skräddarsydda workshops och föreläsningar. Kontakta 

Konstnärernas Riksorganisation26• Även regionernas konstkonsulenter kan arrangera 

utbildningar om MU-avtalet, liksom Resurscentrum för konst (exempelvis i Norrbotten, 

Halland och Skåne). 

Exempel och inspiration 

Det finns flera exempel på hur olika aktörer bestämt sig för att göra skillnad. Här är några av 

dem: 

Stockholm stad skrev i 2016 års budget in följande: "Kulturnämnden ska tillsammans med 

kommunstyrelsen säkerställa att stadens samtliga förvaltningar och bolag tillämpar MU

avtalet och ersätter konstnärer för deras arbetstid." Det innebär att även stadsdelarnas 

kulturhus och bibliotek ska tillämpa MU-avtalet, och att tillämpningen följs upp i revisionen. 

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har fattat beslut om att tillföra en miljon 

kronor i ett första steg för att stärka just medverkansersättningen i MU-avtalet. Ersättningen 

ska gå till konstnärer som ställer ut på museer och konsthallar med långsiktiga uppdrag från 

kulturnämnden. I nuläget innefattar detta Bohusläns museum, Borås konstmuseum, 

Dalslands konstmuseum, Lokstallet, Läckö slott, Nordiska Akvarellmuseet, Röda Sten 

Konsthall, Skövde konstmuseum, Textilmuseet och Västergötlands museum. 

Utställningsarrangörerna kan söka medel från regionen för att betala MU-avtalsenliga 

ersättningar. 

Konsten är avhängig konstnärers villkor, något som Konstfrämjandet har arbetat för i 

70 år. Inför år 2017 fattade organisationen beslut om att minst 25 procent av 

samarbetsprojektens budget ska gå till ersättningar för konstnärers arbete. 

MU-barometern 2015 visar att Skellefteå konsthall placerar sig högt upp bland de 

kommunala konsthallar som har lite högre ersättningar till konstnärer. Sex procent av 

konsthallens totala kostnader går till utställande konstnärer vilket undersökningsåret 

gav en genomsnittlig ersättning på 30 ooo per konstnär. I en egen liga spelar 

Bildmuseet i Umeå. Museet ersatte de utställande konstnärerna med i genomsnitt 115 

ooo kr, vilket motsvarar 2,4 procent av museets totala verksamhetskostnader. 

Fakta och mer information om MU-avtalet 

Här finns allt material om MU-avtalet samlat 

- - - ·- - --·- -

Den digitala MU-barometern 2015, där landets utställningsarrangörers listas utifrån 

tillämpningen av MU-avtalet 

26 www.kro.se/kontakt 
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Konstnärernas Riksorganisations analys och rapport av MU-barometern 2015 med 

kärnfull fakta liksom råd och förslag lämpade för olika politiska nivåer 

En sammanställning med 17 skäl för kommuner att tillämpa MU avtalet 

Frågor och svar om MU-avtalet 

Område 3: Konstnärligt gestaltade livsmiljöer och 

en procentregeln 

"I ett samhälle med hårt tryck på produktion har konsten en viktig uppgift i att påminna oss om 
vår mänsklighet, att vi själva och även andra människor är sårbara. Konsten kan tillföra en 

poesi som är radikalför hur vi ser på världen och oss själva. Den offentliga konsten är enormt 
viktig just nu. "2 7 

Magdalena Malm, direktör för Statens Konstråd 

Det offentliga rummet utgörs av bebyggelsen ute och inomhus, där allmänheten har 

tillträde. Dit räknas gator, torg och parker samt utrymmen i allmänna lokaler och lokaler 

för skola, vård och omsorg. De politiska församlingarna i kommunerna har det yttersta 

ansvaret för de offentliga rummen. Det kommunala planmonopolet ger kommuner 

rätten att bestämma hur mark inom kommunen ska användas, bebyggas och gestaltas. 

Den offentliga konsten utgör en del av vår yttrandefrihet och är ett av våra mest 

tillgängliga kulturuttryck. För många barn är den offentliga konsten, exempelvis i en 

lekpark, ofta det första mötet med konstnärliga uttryck. Oavsett vilka vi är eller var vi 

bor, ska vi ha möjlighet att uppleva konst och konstnärligt gestaltade livsmiljöer. Med en 

av Konstnärsnämndens slutsatser i Ingen regel utan undantag28 : "All offentlig 

verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljön". 

Konsten bidrar med en existentiell och humanistisk dimension till våra gemensamma 

livsmiljöer. Den kan slå broar mellan tid och rum, den kan tjänstgöra som samlande 

plats för erfarenheter av omvälvande händelser, ljusa som mörka, och den kan vara en 

del av det kollektiva minnet över älskade offentliga personer. Den kan väcka känslor och 

frågeställningar som inspirerar till samtal, den kan ifrågasätta normer och synliggöra 

maktstrukturer. Fantasi förenad med kunskap är en, för ett innovativt samhälle, 

oumbärlig kraft som kan tänka OM samhället, det vill säga i bemärkelsen "så här skulle 

det också kunna vara". Den offentliga konsten är och blir en del av vårt kulturarv, en 

markör för vilka uttryck och ideal som har rått under olika tidsperioder . 
. ---- -- - - - - ··- -~ - . 

27 Intervju med Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd 
28 Ingen regel utan undantag - Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, 2013 
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För att skapa ett ekonomiskt utrymme för konst i planering och byggande av offentliga 

miljöer antogs genom ett riksdagsbeslut 1937, den så kallade enprocentregeln. Den 

föreskriver att minst en procent av byggkostnaderna vid ny- om- och tillbyggnation av 

fastigheter 29 och infrastruktur ska avsättas till byggnads- eller platsanknutna 

konstnärliga gestaltningar som utförs av professionella bild- och formkonstnärer. 

Enprocentregeln har haft stor betydelse för att offentliga byggnader och miljöer berikas 

med konst. Den har fått bred spridning och legitimitet genom att det är en tydlig och 

lättförståelig mekanism. Nu när det kommer göras stora investeringar i bostadsbyggande 

runt om i landet har enprocentregeln möjlighet att bidra till att våra gemensamma 

livsmiljöer skapas med omtanke om hela människan och i överensstämmelse med den 

övergripande visionen om en hållbar utveckling. Insikten om konstens och konstnärers 

betydelse som medskapare av offentliga livsmiljöer har lett till att intresset för 

enprocentregeln växer. Ett tjugotal kommuner är på gång att anta enprocentregeln, 

stärka dess tillämpning eller utveckla rutiner för arbetet med regeln. Det framgår bland 

annat i Årets konstkommuner 2017, en granskning av Konstnärernas Riksorganisation. 

Och bara det senaste året har enprocentsregeln antagits eller stärkts i bland annat 

Vadstena, Borås, Tierp, Trelleborg, Luleå, Laholm och Östersund. 

När Göteborg antog enprocentregeln 2013 kopplade man den till markanvisningar. På så 

vis delas ansvaret för de konstnärliga gestaltningarna mellan allmännyttiga bolag och 

privata exploatörer vilket borgar för konkurrensneutralitet mellan bolagen och att 

invånarna får likvärdig tillgång till offentlig konst. Stockholms läns landsting har en 

riktlinje om två procent av projektbudgeten. 

På flera håll pågår en utveckling av arbetsprocessen kring enprocentregeln. Om 

konstnärer finns med redan från början av planeringsprocessen främjas en helhetssyn på 

planering och gestaltning, istället för att konsten blir ett tillägg i slutet av projektet. 

Västlänken3° i Göteborg är ett sådant exempel. Flera kommuner har börjat anlita 

konstnärer för att bidra med perspektiv och processer kring stadsplanering. När 

konstnären Kerstin Bergendal fick arbeta i en längre process med invånarna i 

Hallonbergen, ett område i Sundbybergs kommun, ledde det till att stadsplanen revs upp 

och skrevs om 31 • Konstnärer kan dessutom ofta, genom sin friare position, underlätta 

dialoger mellan andra yrkesgrupper. 

Arbetssättet med integrerad gestaltning kräver en öppenhet och lyhördhet för alla 

deltagande parter. I samarbetet mellan kommuner, konstnärer, arkitekter och 

exploatörer är det viktigt att se till att konstens fria utrymme bibehålls och att 

enprocentens resurser oavkortat går till de konstnärliga gestaltningarna. 

29 Förutom villor och fritidshus. 

3o www.statenskonstrad.se/konst/kronotopia 

3' Dokumentation av PARK LEK. ett flerårifil; konstprojekt av Kerstin Bergendal. som ledde fram till en ny 

stadsplan i Hallonbergen 

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik, 18-02-05 15 



146

Processer måste utformas så att de inte utestänger stora delar av det samtida konstfältet 

vilket lätt blir fallet om de för hårt tvingas anpassa sig till invanda kommunala 

strukturer. Risken är, när så sker, att en föreställning av vad offentlig konst är 

reproduceras istället för att konstens förmåga att överraska, utmana och att förflytta 

gränser tas till vara. Det är lätt att tala med byggsidan om objekt; en skulptur, en relief 

på en vägg, en ljusinstallation i en markbeläggning. Men det är inte alltid den typen av 

gestaltningar konstnärer väljer att arbeta med om de själva får välja. Strukturerna för 

offentlig konst måste också tillåta kommunen att jobba med temporära offentliga verk. 

Checldistan: Frågor for kommunen att se över 

• Har kommunen fattat beslut om att kommunen ska tillämpa enprocentregeln för 

konstnärlig gestaltning som innebär att minst en procent av ny-, om- och 

tillbyggnationer av offentlig miljöer ska användas till offentlig konst? 

• Finns det ett styr- och metoddokument för arbetet med den offentliga konsten 

och tillämpningen av enprocentregeln? 

• Har man skrivit in enprocentregeln i ägardirektiven till de bolag som man 

äger/ deläger? 

• Har kommunen skrivit in enprocentsregeln i de styrdokument som rör 

stadsplaneringen och markanvisningar? 

• Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa 

enprocentregeln (till exempel genom markanvisningar, exploateringsavtal, 

bygglov och tomträttsavtal?) 

• Finns en processansvarig för den offentliga konsten och deltar personer med 

konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den offentliga konsten? 

• Gör kommunen regelbundna inköp av konstverk från konsthallar, gallerier eller 

direkt av konstnärerna, så kallad "lös konst" (inte platsanknuten)? 

• Finns det ett kulturpolitiskt anslag för offentlig konst i eftersatta områden där det 

inte byggs något nytt, och för att kunna arbeta med tillfälliga offentliga verk? 

• Finns en plan för kommunikation av nya offentliga konstverk och för hur 

befintlig konst ska underhållas? 

Fjorton steg för arbetet med den offentliga konsten 

1. Fatta beslut om att enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas av 

kommunen som en regel. 

2. Ta fram ett styrdokument med metoder och riktlinjer för hur arbetet med 

enprocentregeln ska gå till och håll det levande inom kommunens förvaltningar. 

-- -- - - ·- -

3. Skriv in beslutet om enprocentregeln i de kommunala bolagens ägardirektiv. 

4. Ambitionen att skapa konstnärligt gestaltade livsmiljöer behöver finnas med i hela den 

kommunala beslutsprocessen och inarbetas i plan- och styrdokument, såsom den 
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långsiktiga visionen, översiktsplaner, exploateringsplaner, detaljplaner, i kommunens 

markanvisningspolicy och gestaltningsprogram. För att alla ska få likvärdig tillgång till 

konst och för att uppnå konkurrensneutralitet mellan privata byggherrar och 

allmännyttiga bostadsföretag, bör enprocentregeln kopplas till markanvisningar, 

exploateringsavtal, tomträttsavtal och bygglov (se exemplen vid Inspiration nedan). 

5. Utse en processansvarig för enprocentregeln som ser till att få olika aktörer att 

samverka och att konstnärerna anlitas i början av planeringsprocessen. En 

processansvarig kan till exempel vara en handläggare med gedigen konstnärlig 

kompetens på kulturnämnden eller som i Stockholm där en speciell enhet, Stockholm 

Konst, inrättats som är underställd kommunen (se nedan). Närvaron av konstnärlig 

kompetens kan ha en viktig roll i kommunikationen mellan olika grupper. Det kan 

handla om att skapa bilder av möjliga framtider och visa på rummets potential och 

därigenom skapa diskussioner om utformning av en miljö. Konstnären kan - i och med 

sin friare roll - mer förbehållslöst än andra aktörer bidra till att etablera dialoger som 

uppfattas som meningsfulla för alla som berörs.32 

6. Avgörande för att lyckas med enprocentregeln och skapa konstnärliga gestaltningar av 

hög kvalitet är att det inom kommunen finns en löpande dialog mellan "teknisk" 

förvaltning såsom fastighetskontor, exploateringskontor och kulturförvaltning, så att de 

som ansvarar för enprocentregelns tillämpning kommer in tidigt i processen, både vid 

stadsplanering och vid enskilda bygg- och infrastrukturprojekt. Konstnärlig gestaltning 

behöver samspela med rumslighet, belysning, möblering, grönska, trafik och aktiviteter. 

Verksamheter som trafikkontor och parkförvaltning behöver också delta i samarbetet. 

Samverkan över förvaltningsgränserna är en förutsättning för att kommunen ska kunna 

bli en bättre beställare av gestaltningsuppdrag.33 Processansvarig bör också ha ett 

uppföljningsansvar för hur enprocentregeln tillämpas inom kommunens gränser och 

återkoppla detta till nämnder och förvaltningar. 

I Konstnärsnämndens rapport Ingen regel utan undantag (kapitel 6) ges exempel på hur 

samverkansråd kan se ut liksom hur själva arbetsprocessen kan gå till. Har kommunen 

inte tillgång till konstkonsult finns stöd att hämta från exempelvis Konstnärscentrum, 

Statens konstråd och regionens konstkonsulenter för att till exempel upphandla en 

konstkonsult34. I bland annat Stockholm och Göteborg finansieras kringarbetet med att 

få till stånd de konstnärliga gestaltningarna med en liten del av enprocenten. 

7. Enprocentregeln baseras på den totala byggkostnaden. Resursavsättningen till 

konstnärlig gestaltning skall till en början beräknas på projekteringskostnaden för att i 

slutänden räknas upp i relation till byggkostnaden. Budgeten för konstnärliga 

32 http://wv,,v,,.statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2013/12/konsten-att-gestalta-offentliga

mi1joer_2013.pdf, s 20 

33 Konstnärsnämnden rapport Ingen regel utan undantag. sid 78 

34 Konstkonsulenter arbetar med genomförandet av konstnärliga uppdrag, konstkonsulenter med jobbar på 

uppdrag av regionerna med att främja konsten på olika vis i sin region. 
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gestaltningar skall vara integrerad i byggprojektet. Om man inte budgeterar för konsten 

och konstnären från början blir det svårt och ibland omöjligt att hävda de perspektiven. 

Gör kommunen mindre till- och ombyggnationer kan enprocentspengarna fonderas för 

att användas till större konstnärliga gestaltningar. 

8. Komplettera enprocentregeln med ett anslag från kommunbudgeten för underhåll av 

konst, inköp av lös konst, offentlig konst i områden som är konstnärligt eftersatta och till 

temporära offentliga verk. 

9. För mindre kommuner där det byggs lite kan det finnas fördelar att lägga en procent 

av nettoinvesteringsbudgeten. Bygger exempelvis kommunen bara ett kraftverk och det i 

ett område där få människor rör sig, kan det vara bättre investerade pengar att göra 

konstnärliga gestaltningar där människor rör sig. Avsättningen bör då göras, om 

kommunen varaktigt vill garantera en samhällsutveckling med nya konstnärliga 

gestaltningar, innan medlen fördelas ut till nämnderna. 

10. Det måste finnas riktlinjer för hur kommunen väljer att arbeta med inköp och 

upphandling av konst. Hänsyn ska tas till LOU. Sammanfattande information om vad 

som gäller finns i Konstnärscentrums rapport Skåneprojektet, i Konstnärsnämndens 

rapport Ingen regel utan undantag (kapitel 7) och i Kalmar läns riktlinjer för offentlig 

konst (s 22). I skriften Tävlingsrekommendationer beskriver Konstnärernas 

Riksorganisation hur tävlingar som urvalsmetod för konstnärlig gestaltning kan gå till. 

11. Offentlig konst behöver tas om hand. Det behövs riktlinjer för hur man ska gå tillväga 

vid förändringar av platsen där konsten finns, bland annat bör en dialog föras med 

konstnären när så är möjligt. Det måste vara tydligt vem som har ansvar för 

inventeringar och underhåll. Inventeringar kan också vara en del av att tillgängliggöra 

konstsamlingar och informera om nya verk. I Riksantikvarieämbetets rapport Riktlinjer 

för förvaltning av offentlig konst beskrivs hur man på ett systematiskt sätt kan planera, 

genomföra och följa upp förvaltningen av den offentliga konsten. 

13. Nyinköpta verk och dess upphovsperson bör presenteras på kommunens hemsida, 

gärna med en länk till konstnärens hemsida, och kommuniceras i externa och egna 

medier. Underlätta gärna för invånare och besökare att hitta till de offentliga verken 

genom en karta som visar vägen3s. Genom Bildupphovsrätt i Sverige kan man lösa 

avtalslicenser36 som gör det smidigt att tillgodose konstnärers upphovsrätt. 

14. En utveckling av enprocentregeln vore att även låta den gälla kommunens digitala 

offentliga miljöer. 

- Exeirip-el, inspiration och aktörer 

35 www.goteborgkonst.com/webbvernissage/ 
36 www.bildupphovsratt.se/avtal-kommuner 
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Göteborgs kommun har utvecklat ett system3.Z för arbetet med enprocentregeln där bland 

annat förhållandet till privata byggherrar regleras; "I samband med markanvisning bör 

fastighetsnämnden villkora denna med att exploatören tillämpar enprocentregeln "(sid 6). 

Här finns också den politiska processen beskriven som ledde fram till beslutet om 

enprocentregeln i Göteborg. Stockholm inspireras nu av Göteborg och ska pröva att ställa 

krav på offentlig konst i markanvisningar, vilket framgår av budgeten för Stockholms stad 

201738• 

I Tanums kommun har man sedan 2007 skrivit in i riktlinjerna för exploateringsavtal att 

''Vid samhällsutbyggnad, både i kommunal och privat regi är det viktigt att 

exploatörenfbyggherren tar ansvar för miljön i det gemensamma offentliga rummet. 

Vid en exploatering skall kommunen i exploateringsavtalet ange ansvar och förutsättningar 

för konstnärlig utsmyckning." Detta följer med när beslut fattas, som här i 

exploateringsavtalet för Kyrkonäs: "I anslutning till eller på exploateringsområdet ska 

exploatören med någon form av bestående konstnärlig gestaltning bidra till att höja det 

allmänna estetiska värdet i området. Detta sker i samråd med berörd instans på 

kommunen."39 

I Kalmar läns riktlinjer för offentlig konst står att kommuner bör skriva in i kontrakt med 

privata byggbolag att en procent av byggkostnaderna ska gå till offentlig konst (sid 11). 

Stockholm läns landsting har en riktlinje om att två procent ska gå till konstnärliga 

gestaltningar. 

Förutsättningarna för offentlig konst är förstås speciella i Stockholm som tillhör de fem 

snabbast växande regionerna i Europa. Men hur man har organiserat arbetet med den 

offentliga konsten och enprocentregeln kan ändå tjänstgöra som inspirerande exempel. Här 

har en egen enhet, Stockholm konst, inrättats med ansvar för enprocentregelns tillämpning. 

Stockholm konst tar hand om hela processen som leder fram till att ett nytt konstverk 

kommer på plats. Verksamheten omfattar nybeställningar av offentliga verk till gator, parker, 

bostadsområden och torg, och med inköp av konst som exempelvis placeras på arbetsplatser, 

förskolor, skolor och äldreboenden. 

En väsentlig del i den process som tillämpas i Stockholm är den samverkan som sker mellan 

Stockholm konst och Exploateringskontoret. (Exploateringskontoret leder arbetet med 

genomförandet av de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm, vilket innebär 

förvaltning, utveckling och exploatering av stadens mark.) Denna samverkan finns 

dokumenterat i ett av parterna upprättat PM undertecknad av exploaterings- respektive 

37www.goteborgkonst.com/wp-content/uploads/2o13/06/TU-enprocentregeln-Goteborg.pdf 
as Stockholms stads budget för 2017 (PDF). sid 149 
39 KS § 263, Exploateringsavtal för Tanums 1:3 m.fl. Kyrkonäs 

--- www.tanum.se/download/18;291d2aa15oa943ooda19340/1446201267616/Kommunstyrelsen+2015-10-
28,+§§+252-281,+111ed+bilagor.pdf, §16 
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kulturdirektör. Vid halvårsvisa genomgångar informeras Stockholm konst om aktuella 

markanvisningsbeslut med preliminära tidsplaner och budget. Inför större 

exploateringsprojekt/-områden upprättas konstprogram. Området betraktas då som en 

helhet och det blir möjligt med en flexiblare användning av resurserna för konstnärlig 

utsmyckning. Den tidiga medverkan är en stor tillgång för att bättre möjliggöra integrering 

av konstnärlig utsmyckning och gestaltning i exploatering och byggnation. 

I dokumentet Offentlig konst i Kalmar län-policy och riktlinjer, finns rikligt med förslag på 

tillvägagångssätt för att skapa rutiner för arbetet med offentlig konst i kommuner. 

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer 

Riktlinjer för Härnösands kommuns konstverksamhet och konstinköp 

Fyrbodal kommunförbund har tagit fram ett styrdokument för gestaltning av offentliga 

miljöer som ger en flexibel modell för förbundets 14 kommuner att anta och anpassa. 

I Riksantikvarieämbetets rapport Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst beskrivs hur 

man på ett systematiskt sätt kan planera, genomföra och följa upp förvaltningen av den 

offentliga konsten. Dessa riktlinjer kan användas av exempelvis kommuner och landsting, 

eller andra aktörer i förvaltande position. 

Konsten att gestalta offentliga miljöer, en gemensam publikation av Statens konstråd; 

Boverket; Riksantikvarieämbetet och Arkitektur-och Designcentrum. Myndigheterna 

undersökte tillsammans med ett stort antal offentliga och privata aktörer liksom olika 

yrkesgrupper metoder för samverkan vid 13 olika gestaltningsprojekt under åren 2010-2014. 

Konstnärsnämndens rapport Ingen regel utan undantag. 

Här finns Konstnärscentrum Syds rapport om Skåneprojektet som handlar om 

enprocentsregeln. Konstnärscentrum Syd sammanställde våren 2017 en rapport över en 

enkät om hur samtliga kommuner i Skåne tillämpar enprocentsregeln. 

Behöver du nå ut med gestaltningsuppdrag? Genom Konstnärernas Riksorganisations och 

Bildupphovsrätt i Sveriges gemensamma nyhetsbrev når du de flesta konstnärerna i landet. 

Konstnärscentrum (i fem regioner) erbjuder offentliga och privata uppdragsgivare 

information, förmedling av konstnärer och annat som berör konstnärlig gestaltning. 

Konstkonsulenterna i Sverige jobbar också ofta med rådgivning kring upphandling av konst. 

Region Norrbotten har inrättat ett Resurscentrum för konst som har en rådgivande roll 

---gentemot uppdragsgivare och konstnärer i frågor-om upphandling av-konst.--
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Område 4: Kurser, folkbildning och utbildning 

"Det finns en positiv växelverkan mellan det breda och det professionella utövandet, och båda 
delar måste få utvecklas i samspel med varandra. Eftersom kultur hör intimt samman med 

bildning och intellektuell utveckling är kulturen och estetiken en viktig del av varje barns 
skolgång." 

ur regeringens höstbudget 2016 40 

''Attjag valde konstnärsvägen berodde på den tilltro som visades mig i klassrummet. 
Kreativiteten har sedan hjälpt mig att utforska, uttrycka, tycka om att vara muslim, svensk och 

konstnär, att få vara komplex. Konsten har gett mig redskap att undersöka min identitet. Fler 
borde få möjlighet att hitta den egna rösten." 

Saadia Hussain, konstnär 

Artikel 31 i FN:s Barnkonvention ger barn "rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet" och slår fast att alla barn ska ha samma tillgång till kulturell och 

konstnärlig verksamhet. Målen för den nuvarande kulturpolitiken bygger på 

propositionsförslaget Tid.för kultur41 (2009) som har tagit intryck av Barnkonventionen: 

"Kulturpolitiken bör ge förutsättningar för att barn och unga i hela landet har tillgång till ett 

kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och hög kvalitet. Genom att 

uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin 

fantasi och sitt självständiga tänkande. Kulturella aktiviteter ger barn och ungdomar 

utrymme att utbyta tankar och använda sin kreativitet i gemenskap med andra. Att lära 

känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang stärker barns och ungas identitet och 

ger perspektiv på tillvaron. De som i unga år upplever och skapar kultur bygger en grund för 

att även senare i livet kunna tänka i nya banor. Att som ung ha tillgång till och kunna 

använda sig av sin kreativitet och sina kulturella uttryckssätt är därför av stor betydelse även 

ur ett samhällsperspektiv." 

Kulturskolerådets sammanställning av statistik kring Kulturskolan visar att det år 2015 

var tretton kommuner som slopat terminsavgiften. Dessa var Boden, Degerfors, 

Hudiksvall, Härjedalen, Luleå, Ragunda, Skinnskatteberg, Strömsund, Svenljunga, 

Sundsvall, Åre, Älvkarleby och Örnsköldsvik. I dessa kommuner ökar barns tillgänglighet 

till kultur och det egna skapandet. 

Även studieförbund och folkhögskolor spelar en viktig roll i att sprida kunskap om konst

och kultur, och att möjliggöra för människor att själva pröva konstnärliga 

uttrycksformer. 

Stockholms stad har en ambitiös handlingsplan med målsättningar för barns och 

ungdomars rätt till att ta del av och utöva kultur och konst. Barn och unga i stadens 

förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska få uppleva och skapa konst i möte med 

professionella kulturutövare som en integrerad och kontinuerlig del i vardagen. Estetiska 

"Iäroi;,rocesser slia-användäs för att stödja barnens lärande o-ch utvechling som ett led i 

4° Statens budget 2016, utgiftsområde 17 sid 28 

41 Tid för kultur 
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skolans demokratiuppdrag. Utbildningsnämnden, kulturnämnden och 

stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att skapa strukturer för dialog och 

samverkan mellan förskolan, grundskolan gymnasiet och det professionella kulturlivet. 

En speciell plattform - Kulan - har skapats som en mötesplats för samverkan mellan 

förskolan, skolan och kulturlivet. 42 

Kulturskolerådet har gett ut en förstudie om en pedagogisk vidareutbildning av personer 

med konstnärlig utbildning. Den finns här43. 

Checklistan: Frågor för kommunen att se över 

• Erbjuds elever i förskolan och på fritids verksamhet med bild och form? 

• Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form? 

• Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form? 

• Anlitas yrkesverksamma konstnärer i verksamheterna ovan? 

• Är kulturskolan tillgänglig även för socioekonomiskt svagare grupper? 

• Erbjuder kommunens gymnasier estetiska programmet och estetiska ämnen som tillval? 

• Erbjuder skolorna i kommunen den pedagogiska personalen kurser soin fördjupar 

kunskapen om estetiska lärprocesser? 

42 http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/KulturBoU/ Kultur-i-ogonhojd/ 

43 www.kulturskoleradet.se/ sites/ default/files/ atoms/files/forstudie_-_ vidareutbildning. pdf 

Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik, 18-02-05 22 



153

Område 5: Goda konstnärliga förutsättningar 

"Vidare ska stater stimulera offentlig och privat efterfrågan på produkterna av 

den konstnärliga aktiviteten för att öka möjligheterna till betalt arbete för konstnärer, bland 

annat genom att ge bidrag till konstinstitutioner, uppdrag till enskilda konstnärer eller till dem 

som organiserar konstnärliga evenemang, och genom att upprätta konstfonder."44 
UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur 

"Vad är den viktigastefråganför svenskt konstliv de kommande åren? 
Det viktigaste är nu som alltid att landets konstnärer får möjlighet att 

utveckla sina konstnärskap."45 
Daniel Birnbaum, överintendent vid Moderna Museet 

Ett rikt och inkluderande konstliv förutsätter att det finns verksamma konstnärer i 

kommunen. De kan vara inspiratörer och förebilder för kommuninvånarna, särskilt för 

barn och ungdomar, och de kan vara skapare och medskapare av konstnärliga och 

kreativa verksamheter inom kommunens olika ansvarsområden. 

Hälften av Sveriges konstföreningar har gått i graven under 2000-talet, vilket har haft 

betydelse för många bildkonstnärers och konsthantverkares försäljning. Det är ett av 

flera skäl till att det är svårt att försörja sig på den konstnärliga verksamheten. Vill 

samhället ha ett vitalt konstliv är det avgörande att så många konstnärer som möjligt kan 

utveckla sitt konstnärskap under ett helt yrkesliv. Konstnärlig utveckling tar tid och 

måste uppmuntras av samhället. Därför bör även kommuner bidra till att skapa 

förutsättningar för bild och formkonstnärer ( det vill säga bildkonstnärer, 

konsthantverkare och formgivare med flera) att vara yrkesverksamma. Offentliga inköp 

av konst och konsthantverk, konstnärliga gestaltningsuppdrag, formgivningsuppdrag, 

konstprojekt, konstnärsanknutna uppdrag, utbildningsverksamhet (exempelvis inom 

ramen för Skapande skola och Kulturskolan), bildupphovsrättsersättningar, 

konstkonsulentverksamhet, arbetsstipendier, ateljestöd, offentliga inköp av presenter 

och gåvor från bild- och formkonstnärer - kommunen har många möjligheter att stärka 

konstnärernas ekonomiska förutsättningar att vara yrkesverksamma. 

"För att medborgare ska kunna möta någon kvalitativ konst i staden måste den förstås 

produceras, tänkas ut och arbetas fram någonstans. Den platsen är för konstnärer, 

konsthantverkare, fotografer och många andra kulturskapare synonymt med ateljen."46, 

skriver Robert Stasinski i en utredning (2016) om hur ateljestödet i Stockholm fungerar. 

Hans förslag på förändringar bör kunna vara av värde för alla kommuner som vill skapa 

goda förutsättningar för konstnärligt skapande. Den innehåller en omvärldsanalys och 

belyser hur villkoren för det konstnärliga utövandet förändrats och hur 

förutsättningarna ser ut idag. 

44 Unescos inlaga till samrådet om rätten till konstnärlig frihet. 

45 www.modernamuseet.se/stockholm/ sv/2016/ 05/ 20/ tre-ar-till-med-daniel-birnbaum/ 

46 Robert Stasinski, Bland ramar, höljen och gränser (2016) 
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Boendemiljöer blir intressantare och mer levande om där finns en blandning av 

verksamheter. Både när nya områden byggs och när gamla omvandlas behöver lokala 

kulturhus, ateljeer, gallerier och hantverkslokaler finnas med i stadsutvecklingen. 

Kreativa näringar gynnas av klusterbildningar. I konstnärligt inriktade 

kollektivverkstäder finns möjlighet att arbeta med uttryck som kräver stort utrymme, 

specialutrustning liksom tunga maskiner och ugnar. Konstnärernas kollektivverkstäder, 

KKV, är riksorganisationen för de konstnärliga kollektivverkstäderna i Sverige och 

organiserar 25 verkstäder. 

Resurscentra och resursplattformar som sammanlänkar en mångfald av aktörer och 

underlättar för konstnärer att vara verksamma är del av den kulturella infrastruktur som 

bidrar till en livaktig konst- och kulturscen i en kommun. Här är ett exempel hur Malmö 

synliggör olika aktörer. 

Resurscentrum för konst och Konstkonsulenterna i Sverige har i sina uppdrag att jobba 

med fortbildning för professionella konstnärer. Kommunerna kan vara med och satsa 

pengar på dessa verksamheter så att där finns medel till att arrangera fortbildningar, 

exempelvis resebidrag för konstnärerna som bor på mindre orter och måste ta sig till 

huvudorten i regionen. Kommunerna saknar ofta denna kompetens och kan i dessa fall 

samverka med regionerna. 

Checklistan: Frågor for kommunen att se över 

• Vet kommunen vilka konstnärer som är verksamma i trakten? 

• Synliggör kommunen de bild- och formkonstnärer som är verksamma i 

kommunen? 

• Använder sig kommunen av konstnärlig kompetens genom att anlita konstnärer i 

olika uppdrag för sin verksamhet och i besluts- och referensgrupper? 

• Tillämpas MU-avtalet vid utställningar och ersätts konstnärers arbetstid? 

• Använder sig kommunen av Konstnärernas Riksorganisations 

arvodesrekommendationer för konstnärers ersättningar47? 

• Har kommunen någon form av projektstöd, verksamhetsstöd, resestöd eller 

stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? 

• Ger kommunen någon form av stöd till bild- och formkonstnärers ateljeer och 

kollektivverkstäder? 

• Erbjuder kommunen någon form av fortbildningskurser för konstnärer? 

• Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar 

an~ä,nd~~det a_v konstbilder p_! ~~b, i sociala me~i~r_<:>~ i trycksa~er? 

• Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för 

avtackningar och som presenter? 

47 http://kro.se/mu-och-avtal 
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• Har kommunens olika arbetsplatser egna konstföreningar? 

• Är kommunen intresserad av att bli en fristad för en hotad konstnär? 

Tretton steg för att skapa goda konstnärliga förutsättningar 

1. Är kommunen liten till invånarantal går det att samverka med grannkommuner och 

söka stöd av regionförbundet/landstinget för att utveckla ett ramverk som skapar goda 

konstnärliga förutsättningar. Regionens konstkonsulenter kan sannolikt hjälpa till. Man 

kan också vända sig till Konstnärscentrum, Konsthantverkscentrum och eventuella 

Resurscentrum för konst. 

2. Kartlägg vilka bild- och formkonstnärer som är yrkesverksamma i kommunen och för 

en dialog med dem om hur förutsättningarna för konstnärligt skapande kan förbättras. 

Det kan utmynna i en handlingsplan som stimulerar konstnärlig verksamhet i 

kommunen. 

3. För att garantera skäliga villkor har Konstnärernas Riksorganisation tagit fram 

arvodesrekommendationer, som följs av de flesta inom konstfältet. Du hittar dem här: 

http://kro.se/mu-och-avtal. Det är viktigt att bild- och formkonstnärer även ersätts när 

kommunen vill anlita deras kompetens i möten med olika syften. 

4. Projektstöd, verksamhetsstöd, och stipendier till konstnärer är vanligt förkommande i 

många kommuner för att uppmuntra konstnärlig produktion och utveckling. Exempelvis 

Mölndal delar årligen ut olika stipendier. Kommunen kan också utse årets konstnär efter 

en nomineringsrunda och tilldela denne ett stipendium. 

5. Är ateljeer/arbetslokaler en utmaning för konstnärer i kommunen? Fråga 

konstnärerna och gör en inventering av lokaler lämpade att använda för ateljeer och 

större verkstäder. 

6. Det finns två typer av ateljestöd, subventionerade hyror i kommunala fastigheter 

alternativt ekonomiskt stöd. Ta gärna vara på erfarenheter från andra kommuner för att 

utveckla ett system med tydliga kriterier för hur subventionerade ateljeer och ateljestöd 

kan fördelas med målsättning att både ge långsiktighet och också underlätta etablering 

för nya konstnärer och ökad rörlighet. Det pågår en utveckling mot att fler kommuner 

skapar system för subventionerade ateljeer. I Uppsala tillsattes en utredning48 som ledde 

fram till att kommunen införde ateljestöd och tog fram riktlinjer för ateljestöd. Värmdö 

antog ett ateljestöd för ett par år sedan. Örebro har haft ett ateljestöd en längre tid. 

Stockholm har sedan länge haft system för fördelning av ateljeer och ateljestöd men har 

nyligen utfört-en genomlysning av läget i rapporten, som nämndes ovan; och genomfört 

förbättringar. I många fall är det konstnärerna själva som organiserar en ateljeförening 

48 www.kro.se/node/1958 
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och hyr lokaler av kommunen, inte sällan till en kulturanpassad hyra. Det finns också ett 

par exempel där stadens fastighetskontor har gått in och skött förhandlingarna med 

privata fastighetsägare och genom sin högre kreditvärdighet kunna pressa hyrorna, 

samtidigt som man bistått ateljeföreningen med kompetens som fastighetsskötsel. Läs 

om Årstabergsmodellen här49. 

7. För att driva och utveckla kollektivverkstäder är stöd och finansiering från offentligt 

håll ofta en förutsättning. Kollektivverkstädernas verksamhet är bred och vänder sig till 

stora grupper inom bild- och formkonsten vilket gör att anslagen som fördelas har 

möjlighet att komma många utövare till godo.5° Konstnärernas Kollektivverkstäder 

Riksorganisation är experter på området. Västra Götalandsregionens kulturnämnd 

beviljade nyligen Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän en miljon kronor för att 

bygga nya ateljeboenden51 • 

8. Genom samverkan med regionförbundet och andra aktörer som Konstnärernas 

Riksorganisation, regionens konstkonsulenter, Konstnärs centrum och eventuella 

Resurscentrum i regionen kan kommunen erbjuda konstnärer kompetensutveckling 

inom områden som efterfrågats av yrkesverksamma konstnärer i kommunen. Det kan till 

exempel gälla MU-avtalet, gestaltningsuppdrag, metodutveckling, administration och 

förhandlingskompetens. 

9. Inspireras gärna av andra kommuner som aktivt synliggör traktens konstnärer för 

invånare och besökare. Finns det ett intresse bland konstnärerna kan kommunen lista 

yrkesverksamma på sin hemsida. Haparanda har listat alla sina offentliga verk på sin 

webbsida. Kommunen kan också se potentialen i att synliggöra konstrundor, ateljebesök 

(Gotland är ett bra exempel), den offentliga konsten. 

10. För att återge konstverk och konstnärliga gestaltningar på kommunens interna och 

externa webbplatser, i appar eller trycksaker krävs det nästan alltid ett tillstånd av 

upphovspersonen. Konstnärers rätt till inflytande och ersättning när verken används är 

reglerad i Upphovsrättslagen. För kommuner som satsar på kultur och kostnadseffektivt 

vill publicera konst på webben, i trycksaker eller digitalisera sin konstsamling har 

Bildupphovsrätt skapat fördelaktiga avtal. Med en avtalad bildlicens betalar man ett fast 

belopp per år för att använda obegränsat med bilder till ett mycket lägre pris än den 

kostnad det innebär att söka tillstånd för varje bild, vilket även kräver en del 

administrativa insatser och koll från kommunens sida. Det går dessutom att utöka ett 

avtal så att även de kommunala museerna ingår. Läs mer här .52 

11. Kartlägg inom vilka områden som kommunen behöver konstnärlig kompetens och 

anlita konstnärer. Det kan handla om konstnärliga gestaltningar, stadsutveckling, 

49 http:/ /kro.se/ Arstabergsmodellen 

5° Region Skåne, Förstudie om en samordnande resursplattform för bild-och formkonsten (2012), sid 11 

51 http://news.cision.com/se/vgr-kultur/ r/kulturnamnden-sakrar-bygge-av-ateljeboenden,c2139727 

s2 http://www.bildupphovsratt.se/avtal-kommuner 
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planerings- och processfrågor, skapande skola/kulturskolan, utbildning/fortbildning, 

besluts- och referensgrupper, projektutveckling inom kulturområdet. 

12. Allt fler kommuner köper konst och konsthantverk som presenter, priser och vid 

avtackningar av jubilarer. Det är ett populärt sätt att visa uppskattning och att sprida 

kännedom om verksamma bild och formkonstnärer i kommunen. Redan på 90-talet 

började Umeå göra detta som ett alternativ till en guldklocka eller en kristallvas. Iden har 

spridit sig i landet, bland annat till Örebro län och till Dalarna. Konst i Dalarna 

arrangerar tillsammans med Dalarnas landsting en årlig samlingsutställning, Jubilarens 

val, med flera hundra konstverk. 

13. Kommuner kan också bli fristäder för förföljda och hotade konstnärer i omvärlden. I 

Sverige har bland andra Konstnärernas Riksorganisation och Kulturrådet drivit frågan 

om att utvidga fristadsbegreppet från att enbart gälla de som hotats och förföljts för sina 

ord - det vill säga författare, journalister och serietecknare - till att även gälla andra 

konstområden. År 2015 blev Gävle kommun världens första fristad för en förföljd 

bildkonstnär. Nätverket ICORN , International Cities Of Refuge Network, samordnar 

fristadsarbetet. Här finns en handboks3 för fristäder. 

Ett annat initiativ är UNICORN -Artist in Solidarity- med syftet att ge skydd och 

arbetsmöjligheter till förföljda konstnärer. Det är ett nätverk som startades av 

konstnärer och kulturarbetare med säte i Malmö 2010. I nätverket ingår Inter Arts 

Centre, IAC, en plattform för konstnärlig experimentverksamhet, anknuten till Lunds 

universitet. 54 

53 www.kulturradet.se/Documents/ Verksamhet/Fristader/fri_inlaga_web.pdf 

54 www.iac.lu.se/unicorn-artists-in-solidarity / 
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Område 6: Finansiering och budgetering 

" ... spendera pengar på kultur är ingen lyx utan en sund investering, och inte bara för en 

avlägsen.framtid. Kultur är inte "trevligt att ha", utan något som är "nödvändigt att ha"ss. 

Manuel Barroso, Europakomissionens ordförande 

"En reflektion som ligger nära till hands är hur oekonomisk under.finansiering är. Inte bara 

hindrar den verksamheten ifråga.från att utveckla sin hela potential. Den innebär ett slösaktigt 

underutnyttjande av de medel som ändå satsas"s6 

Mikael Löfgren, författare 

Med tanke på att citatet av Mikael Löfgren är taget ur en rapport som handlar specifikt 

om samtidskonsthallar kan det vara intressant att se hur en konsthall kan bidra till en 

hel region. Enligt en studie från Göteborgs universitet genererar Nordiska 

Akvarellmuseet på Tjörn ett samhällsekonomiskt värde som är 20 gånger större än de 

offentliga bidrag museet får. 

Men citatet av Löfgren har också en generell relevans. Det är viktigt att se hur olika 

budgetposter kan förstärka varandra så att olika verksamheter kan förverkliga så mycket 

som möjligt av sin potential. En transparent budget och ekonomi kan därför också 

medföra viktiga demokratiska diskussioner som kan leda till oväntade synergieffekter. 

Checklistan: Frågor för kommunen att se över 

• Finansierar kommunen en konsthall och stödjer fria eller konstnärsdrivna 

arrangörer? 

• Budgeteras MU-avtalet, inklusive arbetstid för utställande konstnärer? 

• Finns en MU-avtalspott från vilken utställningsarrangörer inom kommunens 

gränser kan söka medfinansiering för avtalsenliga ersättningar till konstnärer? 

• Avsätts medel för regelbundna inköp av "lös" konst, underhåll av den offentliga 

konsten och för tillfälliga konstverk i de offentliga rummen? 

• Avsätts en procent av kommunens bygginvesteringar i konstnärliga 

gestaltningar? 

• När kommunen anlitar konstnärer, även i olika arbets- och dialogmöten, 

arvoderas de med Konstnärernas Riksorganisations 

arvodesrekommendationers7? 

• Avsätts medel för fortbildning av personal som på olika vis arbetar med konst 

inom kommunen? Budgeteras det för årliga workshops och fortbildningar 

avseende den samtida konsten, enprocentregeln för konstnärlig gestaltning och 

MU-avtalet? Utbildningar som riktar sig till konstnärer, tjänstemän, politiker, 

byggherrar, fastighetsägare, utställningsarrangörer på kommunal nivå. 

55 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-872_ en.htm 

56 Inga undantag, sid 31, http://www.tenstakonsthall.se/uploads/130-Inga_undantag_.pdf 

57 http://kro.se/mu-och-avtal#arvoden 
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• Finansierar kommunen projekt- och verksamhetsstöd, konstnärsstipendier samt 

stöd till ateljeer och kollektivverkstäder? 

• Avsätts medel för en bild- och formkonsulent, alternativt bidrar kommunerna till 

de regionala inrättningarna som tillhandahåller konstkonsulenter? 

• Budgeterar och redovisar kommunen på ett sätt som synliggör konstnärernas 

ersättningar, även i relation till hela kulturbudgeten? 

• Framgår det av kulturbudgeten hur stor andel som går till konstverksamheter 

som ligger utanför de etablerade institutionerna? 

• Synliggörs fördelningen av resurser mellan de olika konst- och kulturformerna? 

Mer information och inspiration 

Här finns Konstnärernas Riksorganisations sammanställning "Bild- och formkonsten i 

siffror" 58• 

Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2014 - 2015 59. 

Stockholms kulturförvaltning har varje år sedan mitten av 1990-talet, med några års 

uppehåll, sammanställt en kulturrapport med statistik60 och aktuell information om 

stadens kulturliv. 

"Om man förutsätter att vi tänker med språket så är konst ett sätt att tänka på saker 

man inte har något annat språkför." 

Ernst Billgren, konstnär 

"Jag använder mina erfarenheter, men inte för att berätta om mig själv utanför att 

berätta om en struktur, och komma nära någonting somfångar vårt samhällsklimat." 

Anna Odell, konstnär 

58 http://www.kro.se/node/ 4368 

59 http:/ /www.mynewsdesk.com/ se/kulturanalys/pressreleases/ ny-statistik-hur-utvecklas-de-offentliga

anslagen-till-kultur-1605923 
60 http:/ /www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturrapport-2017 / 
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C 

( 

( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(15) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 
b 

,q )i) 

§ 65 

Näckrosen 1 
Ansökan om ändring av detaljplan 
Dnr 2010-2027-211 

Plan- och näringslivsutskottets beslut 

1. Utskottet godkänner förslaget till detaljplan. 

2. Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande 

enligt 5 kap 27-32 §§ PBL. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB (tidigare Stiftelsen Kommunhus) har för avsikt att 

uppföra flerbostadshus inom fastigheten Näckrosen 1. 

Gällande detaljplan medger fristående bostäder i två plan, en huvudbyggnad 

och ett uthus/gårdsbyggnad om sammanlagt max 200 m2. 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. För att 

planen ska vara så flexibel som möjligt kompletteras användningen med C -

centrum verksamhet. 

Ärendets beredning 

Ärendet handläggs av planenheten inom miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förslaget till ny detaljplan för Näck.rosen 1 har varit utställt för samråd till 

och med 2018-11-16. Under samrådstiden har endast synpunkter som 

medfört mindre redaktionella ändringar i planförslaget inkommit. 

Planförslaget överlämnas nu till plan- och näringslivsutskottet för 

godkännande och för vidarebefordran till kommunstyrelsen för antagande. 
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~Tingsryds 
\;,!!;/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 

f1v 

§ 65 forts 
Dm 2010-2027-211 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman 

Planarkitekt Birgitta Holgersson 

Administratör Anne-Marie Fransson 

Administratör Ella Kidell 

Utdragsbestyrkande 

9(15) 
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1:-a.: 
Miljö- och byggnadsförvallningen 

Birgitta Holgersson 
0477 - 441 00 
birgitta.holgersson@lingsryd .se 

Uppdrag Samråd 

2018-11-19 Dnr: 2010-2027-211 1(10) 

ANTAGANDEHANDLING 

Antagande Laga kraft 

DET ALJPLAN för NÄCKROSEN 1 
Tingsryds tätort, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

Planområdet 

HANDLINGAR 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

ÖVERSIKTSKART ~ r 

1---

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovs bedömning 
F asti ghetsförteckning 
Bilaga: Planprocessen 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

. . .0.: ... - •• :,l . 
~· .. : ·-
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SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

PLANENS FÖRENLIG
HET MED 5 KAP MB 

PLANDATA 

Läge 

Areal 

Markägare 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer 

Detaljplaner 

Kommunala beslut 

2018-11-19 2(10) 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av fler
bostadshus. Planen omfattar idag BF - bostäder, frilig
gande. För att planen ska vara så flexibel som möjligt 
kompletteras användningen med C - centrumverksam
het. 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn
digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 
iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten be
döms dock inte överskridas. 

Planområdet är beläget norr om centrum i Tingsryds 
tätort. 

Planområdet omfattar ca 3900 m2
• 

Lagfaren ägare till fastigheten är Stiftelsen Tingsryds
bostäder. 

Gällande fördjupad översiktsplan, antagen 2013-06-27, 
redovisar att fastigheten ingår i område för grupphus. 

För området finns detaljplan 0763-P87/2, laga kraft 
1987-04-07. Gällande detaljplan medger fristående bo
städer i två plan, en huvudbyggnad och ett uthus/gårds
byggnad om sammanlagt 200 m2• 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-05-29 § 29 
att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till ändring av detaljplan för Näckrosen 
1. Begränsat förfarande skall tillämpas. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Geotekniska 
förhållanden 

Radon 

Planområdet är bebyggt med ett friliggande bostadshus 
och övrig del utgörs av större gräsytor med ett flertal 
träd. 

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett frilig
gande bostadshus och någon geoteknisk undersökning 
har inte genomförts. Grundförhållandena bedöms dock 
vara goda då marken består av morän. 

Planområdet ligger inom område med känd radonföre
komst. Radonmätning har genomförts inom planområ
det. Denna har utvisat normalradonvärden. All byggnat
ion ska ske radonsäkert. 
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Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Förorenad mark 

LIS-område 

Vindkraft 

Fornlämningar 

Bebyggelse 

Offentlig service 
Kommersiell service 

Tillgänglighet 

Lek och rekreation 

Gator, trafik, parkering 

Buller 

2018-11-19 3(10) 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred 
eller höga vattenstånd, enligt SGU:s planeringsunderlag 
samt Länsstyrelsens och MSB:s skyfallskarteringar. 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i 
området. Upptäcks föroreningar i samband med mark
arbeten ska arbetet avbrytas och marken undersökas. 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt 
område för vindkraft. 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämning
ar. Om fornlämningar hittas i ett senare skede, i sam
band med markarbeten inom området, skall arbetet, i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljö lagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Inom planområdet finns en friliggande bostadsbyggnad 
i ett och ett halv plan. 

Planområdet ligger i centrala Tingsryd som erbjuder ett 
varierat utbud av både offentlig och kommersiell ser
vice. 

Tomten är lätt att angöra från gatan. Nära till bra kom
munikationer. Nära till förskola/skola. 

Inom planen ska byggnader uppfylla de krav på till
gänglighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför
måga 

Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till 
naturen ger möjlighet till rekreation och spontan lek. 

Infart till fastigheten ska ske från Tingsmålavägen. Par
kering ska ske inom fastigheten - handikapparkering 
ska finnas. 

Enligt NVDB belastas omkringliggande vägar med un
der 250 fordon/dygn, varav mindre än 25 tunga for
don/dygn. Vägen har en hastighetsbegränsning på 40 
km/h. 

Utifrån Boverkets och SKL:s skrift "Hur mycket bullrar 
vägtrafiken" samt ovanstående trafikuppgifter har en 
översiktlig bullerberäkning gjorts. Tabellen utvisar att 
bullernivåerna inte överstiger godtagbara riktvärden. 
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Kollektivtrafik 

Servitut 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovs bedömning 

Ställningstagande 
och motivering 

KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer 

Barnkonsekvenser 

2018-11-19 4(10) 

Kommunen har utgått från regeringens höjning av rikt
värdena för buller, från spår- och vägtrafik, vid en bo
stadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 m2 lades 
nivån på 65 dBA istället för tidigare 60 dBA. För bo
städer större än 35 m2 höjdes riktvärdena till 60 dBA 
mot tidigare 55 dBA. 

Någon prognos för 2040 har inte tagits fram. 

Området berörs inte av buller från någon verksamhet. 

I Tingsryd finns regional kollektivtrafik. 

Inom planområdet finns idag inget registrerat servitut. 

Planområdet ligger inte inom område som omfattas av 
riksintresse. 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande 
miljöpåverkan enl. MB 6 kap § 11 föreligger. Planens 
karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs 
utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett doku
ment med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbe
skrivningen. 

Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåver
kan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver 
därför inte upprättas. 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra 
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avse
ende vatten- och luftföroreningar. Användningen blir 
ungefär densamma och planen tillåter inte etablering av 
tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka sprid
ning av föroreningar. 

Sjön Tiken är recipient för planområdet. Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) utvisar milj ökvali
tetsnormen god ekologisk status och god kemisk ytvat
tenstatus (förutom kvicksilver och bromerad difenyle
ter) år 2016. 

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och med
för inga negativa konsekvenser för barns behov och 
rättigheter. 
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Planförslaget 

2018-11-19 5(10) 

Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus. 
Planen görs flexibel genom att tillåta verksamhet på 
bottenplan. En planläggning innebär också en reglering 
av vilka verksamheter som får bedrivas inom planom
rådet samt skydda de natur- och kulturvärden som finns 
på fastigheten idag. En privat exploatering i området 
kan påverka de olika riksintressena såväl positivt som 
negativt beroende på vilken typ av nyttjande och skötsel 
som tillåts i planen. 

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av 
denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande enligt 
5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 

Beslut om samråd 
Samråd 
Godkännande 
Antagande 
Laga kraft 

September 2018 
Oktober - November 2018 
November 2018 
December 2018 
Januari 2019 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in

kommer. 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för

anleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Huvudmannaskap 

Avtal 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 
Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och na

tur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till 
kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman 
för dagvattenledningar inom området. 

Planavtal har upprättats. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta detaljplan 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-
loppsledning samt dagvattenhantering 

Näckrosen 1 • Bekosta upprättandet av detaljplan 

• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-
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dragning av ledningar inom fastigheten och 
hålla marken tillgänglig för reparation och un-
<lerhåll av desamma. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid be-
hov. 

• Sanering av eventuella markföroreningar . 

• Iordningställande av parkeringsplatser inom fas-
tigheten 

• Ansluta ev ny in- och utfart inom fastigheten 

Nestorn 2 • Ingen eller liten påverkan 

Nybygget 4 • Ingen eller liten påverkan 

Notarien 3 • Ingen eller liten påverkan 

Notarien 4 • Ingen eller liten påverkan 

Nattugglan 1 • Ingen eller liten påverkan 

Nissan 14 • Ingen eller liten påverkan 

Nissan 15 • Ingen eller liten påverkan 

Nissan 16 • Ingen eller liten påverkan 

Näckrosen2 • Ingen eller liten påverkan 

Näckrosen 14 • Ingen eller liten påverkan 

Tingsryd 13:1 • Ingen eller liten påverkan 

E. ON Sverige AB • Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar . 

• Utbyggnad och omdragning av elnät på begäran 
av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-
ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på begä-
ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-
ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Aktuell bredbandsaktör för • Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 
området/Fiber • Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

F ASTIGHETSRÄ TTSLIGA ÅTGÄRDER 

Fastighetsindelnings
bestämmelser 

Markförsörjning 

Fastighetsägare 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

Förvärv av mark är inte nödvändigt då marken ägs av 
exploatör. 

Sammanställning över berörda fastighetsägare finns i 
särskilt framtagen fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning, servitut Vid genomförandet av planen måste eventuella servitut 

mm mm beaktas. 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Näckrosen 1 • Säkerställa område för allmännyttiga ledningar 
såsom VA och el. 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedöm
nmg 

Kommunala investeringar 

Gatukostnader 

Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

Dagvatten 

El 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa 
om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lön
samt och därmed realistisk att genomföra, d v s att plan
vinst uppkommer. Genomförandet av planen medför 
kostnader för byggande av olika anläggningar mm. Vid 
en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader 
som detaljplanen medför samt de mervärden som upp
kommer (genom att bl a lösa bostadsbrist och möjlig
göra varierade bostadslösningar) samt bedömd kost
nadstäckning för de kommunala investeringarna kan 
detaljplanen anses ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt 
perspektiv. 

Genomförandet av planen medför kostnader för kom
munen när det gäller byggande och iordningställande av 
gator och VA-nät med tillbehör. 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukost
nadsersättning. 

Planavgifter. 

Planområdet är i huvudsak utbyggt. Något behov av 
geotekniska undersökningar i samband med planarbetet 
föreligger inte. 

Vatten och avlopp skall anslutas till det befintliga VA
nätet. Marken skall vara tillgänglig för reparation och 
underhåll av underjordiska ledningar. 

Fjärrvärme är inte anslutet till fastigheten. 

Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät. 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ
det. 
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Bredband 

Avfall 

Tekniska anläggningar 

2018-11-19 

Optokabel finns i nära anslutning till fastigheten. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu
nens avfallsplan. 

9(10) 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom
råde för vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenled
ningar skall anslutas till kommunens VA-nät. Dagvatten 
kan anslutas till det kommunala dagvattennätet. Angö
ring kommer att ske från/till det allmänna gatunätet. 
Parkering löses inom fastigheten och utformningen av 
parkeringsplatserna gör att fordonen inte ska backa ut 
på gatan. Handikapparkering skall finnas inom fastig
heten. Det åligger exploatören att teckna avtal med led
ningshavaren angående ledningsrätt alternativt flyttning 
av ledningen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
Tjänstemän 

Genomförandetiden upphör att gälla 10 år efter det att 
planen vunnit laga kraft. 

Birgitta Holgersson, planförfattare, planteknik, genom
förande, planadministration i samarbete med tjänstemän 
inom kommunala enheter. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-11-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en de

taljplan inkommer till kommunen. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en 

ny detaljplan. 

Planhandlingar upprättas och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommu

nen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhö

rande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som ska innehålla 

de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå och genomföra planen. 

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse vilket är en sammanställning av in

komna synpunkter under samrådet. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts 

ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovi

sas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet 

med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/antas av Kommunsty

relsen. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkän

nande i Kommunstyrelsen. Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samt

liga planer för att därefter kunna utöka eller begränsa antalet steg i planprocessen. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen 

under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan för

väntas ta ungefär ett år. 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har till

kännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte 

överklagas. 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 

8 ...._ __ _ 
I Begränsat förfarande 

Förslaget antas efter samrådet 

Utökat förfarande 

~~ 
~~ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Birgitta Holgersson 
0477 441 00 
birgitta.holgersson@tingsryd .se 

2018-11-19 Dnr: 2010-2027-211 1 (6) 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17 

Detaljplan för NÄCKROSEN 1 i Tingsryds tätort, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Samrådstid: 2018-10-26-2018-11-16 

Begärt anstånd med yttrande till den: 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

2018-10-26 

2018-10-26 

2018-11-02 

2018-11-05 

2018-11-06 

2018-11-16 

Arne Pettersson, Nattugglan 1 

Ingrid Pettersson, Nattugglan 1 

Jan-Olof Colleen, Notarien 3 

Polismyndigheten 

Inger Gustafsson, Nybygget 4 

Trafikverket 

Följande yttranden med synpunkter: 

2018-10-29 
Lantmäteriet 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste för
bättras 

Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud 

utlagd i planområdes gränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får 

enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta 

innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i 

en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 

det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsätt

ningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. 

Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för 

området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte 

ärtillåtet, se-s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför infötäh

det av de allmänna råden för planbestämmelser. 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett 

besöksadress 
Torggatan·12 

· Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommentar och åtgärd: 

2018-11-12 
SkanovaAB 

Kommentar och åtgärd: 

2018-11-13 
Länsstyrelsen 

2018-11-19 2(6) 

annat sätt för att undvika dessa problem eller undvik att reglera 

utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande 

problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med 

en remsa bestående av några meter allmän plats utanför utfartsför
budet. 

Delar av planen som bör förbättras 

Centrumhandel i bottenplan 
Användning regleras normalt inte av e-bestämmelser, vilket regle

rar byggandets omfattning inte användning. Avsikten med be

stämmelsen regleras bättre under kvartersmarken om det avser att 
centrumverksamhet inte ska kunna ske i hela byggnaderna. 

Utfartsförbudet tas bort i plankartan. Vad avser planbestämmelsen 

för centrumhandel i bottenplan, vilken regleras under kvarters

mark, behålls denna då den är i linje med Boverkets nya rekom
mendationer. 

Yttrande 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneom

rådet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelan

läggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kost

nader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt 

skall noteras i planhandlingarna. 

Kabel som idag går ifrån skåp till fastighet kan tas ur drift vid ev 

rivning av fastighet. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda tele

kablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den 

part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Karta på Skanovas anläggning bifogas, se bilaga. 

Synpunkterna noteras. Då det inte är bestämt var inom planområ

det nya byggnader kommer att uppföras kan inget u-område läggas 

in. I Genomförandebeskrivningen, under Ansvarsfördelning och 

konsekvenser, står angivet att fastighetsägaren ska "Bekosta even

tuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar inom fastig

heten och hålla marken tillgänglig för reparation och underhåll av 

desamma". 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på detaljplanen. Det är positivt 

att det planläggs för fler bostäder centralt i Tingsryd. Inga skyd

dade objekt eller överprövningsfrågor berörs. Området är redan 
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bebyggt och anslutet till befintlig infrastruktur. 
Länsstyrelsen anser att begränsat förfarande kan användas. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 
Planförslaget strider inte mot intentionerna i översiktsplanen. 

Gällande detaljplan för området är från 1987. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag en friliggande bostadsbyggnad i ett 
och ett halv plan. Detaljplanen medger nu användning BC (Bostä

der, Centrum) med en högsta höjd till 9,5 m. Högsta utnyttjande
grad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %. En planbestäm
melse e2 anger: Byggnadens bottenplan får användas för C - cent

rumverksamhet. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på plankartan och dess bestäm
melser. 

Trafik och kommunikation 
Området är väl försörjt med gator, gång- och cykelvägar samt kol
lektivtrafik. Parkering anordnas inom fastigheten. 

Infart sker från Tingsmålavägen. 

Naturvärden och grönstruktur 
Inga naturvärden berörs. Tillgången till omgivande natur- och re
kreationsområden är god. 

Buller 
Utifrån Boverkets och SKL:s skrift "Hur mycket bullrar vägtrafi
ken" samt uppgifter om omkringliggande vägars trafikuppgifter har 
en översiktlig bullerberäkning gjorts. Tabellen utvisar att bullerni

våerna inte överstiger godtagbara riktvärden. 

Länsstyrelsen anser att det i planen ska tydliggöras hur kommunen 

har kommit fram till sin bedömning. Länsstyrelsen saknar inform
ation om dagens bullervärden samt en prognos på 2040. Det bör 
även framgå av planen vilka riktvärden som kommunen förhåller 

sig till. 

Radon 
Länsstyrelsen är positiv till radonmätningen samt att det ska bygg

gas radonsäkert. Detta kan ev. styrkas med en planbestämmelse. 

VA, Dagvattenhantering 
Länsstyrelsen har inga synpunkter. 
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KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Behovsbedömningen ersätts sedan 1 januari 2018 av undersökning 
om betydande miljöpåverkan. Dvs. för detaljplaner som har påbör

jats efter detta datum. 

Kommunen har i en behovsbedömning/undersökning, enligt krite

rierna i bilaga 4 till MKB-förordningen/Miljöbedömningsförord
ning (2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detalj
planen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 
behovs bedömningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad 
mark inom planområdet. 

Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 
oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 

och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männi
skors hälsa eller miljön. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fommin
nesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 
11 §) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i samband 
med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och Läns

styrelsen meddelas utan dröjsmål. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDEFRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 §plan-och bygglagen 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskriv
mngen. 

Av planbeskrivningen framgår att miljökvalitetsnormerna för vat
ten inte bedöms överskridas men det saknas en motivering till var

för denna bedömning gjorts. 

Det bör också framgå vilket vatten som är recipient för dagvattnet 
från området samt recipientens status. 



177

Kommentar och åtgärd: 

2018-11-16 
Hyresgästföreningen 
Region Sydost 

Kommentar och åtgärd: 

2018-11-19 5(6) 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Påverkas inte av planförslaget. 

Synpunkterna noteras. 

Planbeskrivningen kompletteras med följande: 
Buller 
Kommunen har utgått från regeringens höjning av riktvärdena för 

buller, från spår- och vägtrafik, vid en bostadsbyggnads fasad. För 

bostäder upp till 35 m2 lades nivån på 65 dBA istället för tidigare 

60 dBA. För bostäder större än 35 m2 höjdes riktvärdena till 60 

dBA mot tidigare 5 5 dBA. 

Någon prognos för 2040 har inte tagits fram. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden 

av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftförore

ningar. Användningen blir ungefär densamma och planen tillåter 

inte etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 

spridning av föroreningar. 

Sjön Tiken är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vattenin

formationssystem Sverige) utvisar miljökvalitetsnormen god eko

logisk status och god kemisk ytvattenstatus (förutom kvicksilver 

och bromerad difenyleter) år 2016. 

Hyresgästföreningen lämnar yttrande till Näckrosen 1. Det är bra 

att det byggs hyresrätter inom allmännyttan. Och förhoppningsvis 

till en hyra som bostadssökande i Tingsryd har råd med. 

Synpunkterna noteras. 

Efter samrådstiden har följande yttranden med synpunkter på förslaget inkommit: 

2018-11-19 
Almedina Omer, 
Nissan 15 

Kommentar och åtgärd: 

2018-11-21 
E.ON 

Synpunkter 
Det vi kommit fram till efter diskussioner är att vi tycker att detalj

planen inte är en bra ide. Detta främst för att vi trivs väldigt bra 

med hur det är nu och vi anser att den nya detaljplanen hade för

modligen bl.a. stört lugnet som infinner sig och dylikt. 

Synpunkterna noteras men medför inga ändringar i planen. 

Yttrande gällande samråd över detaljplan för Näckrosen 1 i 
Tingsryds tätort, Tingsryds kommun 

. Inom fastigheten har E.ON en servisledning. Längs med_västra, 

norra och östra tomtgränserna har E.ON kabelskåp samt lågspän

ningskablar i mark och längs med den östra tomtgränsen finns även 

en mellanspänningskabel i mark, se bifogad karta. 
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Kommentar och åtgärd: 

Sammanfattning 

Förslag till beslut: 

2018-11-19 6(6) 

Kablarna är ej inmätta. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 
innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i 
fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava
nara-ledning.html 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras 
på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån änd
ras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 

För att mellanspänningsmarkkabeln ska vara förenlig med detalj
planen yrkar E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett 
u-område med markkabeln i mitten. Den restriktion i markanvänd
ningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i plan
bestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbe
stämmelserna vid beteckningen u: "Marken ska vara tillgängligför 
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibe
hållandet av elektriska starkströmsanläggningar". 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar be
kostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskriv
ningen. 

Synpunkterna noteras. Då det inte är bestämt var inom planområ
det nya byggnader kommer att uppföras kan inget u-område läggas 
in. I Genomförandebeskrivningen, under Ansvarsfördelning och 
konsekvenser, står angivet att fastighetsägaren ska "Bekosta even
tuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar inom fastig
heten och hålla marken tillgänglig för reparation och underhåll av 
desamma". 

Inkomna synpunkter medför endast mindre ändringar i plankarta 
och planbeskrivning. Något granskningsskede krävs därför inte. 

Plan- och näringslivsutskottet föreslås godkänna ändringar och 
tillägg till detaljplanen samt överlämna den till kommunstyrelsen 
för godkännande. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-11-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggchef 
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Tingsryds 
koillillUn 

Förslag till ny detaljplan: 

Markanvändning 
Kvarlersmark 
BG - Bostäder, Centrum 

I 

• e1 - Exploateringsgrad 40 %, av 
fastighetsarean 

• e2 - Verksamhet får finnas på 
bottenplan 

• n1 - Parkering ska lösas inom 
fastigheten. Handikapparkering ska 
finnas 
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Beslut om registertecknare för 
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stiftelser 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 10 

Beslut om registertecknare för Tingsryds kommuns 
förvaltande stiftelse 
Dm 2018/1650 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Välja registe1tecknare till Länsstyrelsen e-tjänster för stiftelser 
enligt bilaga 1. 

2. Upphäva tidigare beslut om registe1tecknare för Tingsryds 
kommuns förvaltade stiftelser (KS 2017-10-16, § 204) 

Beskrivning av ärendet 

För att kunna anmäla registertecknare till Länsstyrelsens e-tjänster behövs 
ett protokoll där det framgår vem som får vara registertecknare. E-tjänster 
används för att ändra uppgifter i stiftelser, somt ex revisor, förvaltare eller 
firmatecknare. 

Med anledning av personalförändringar på ekonomiavdelningen behöver 
tidigare beslut om registertecknare ändras. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse ekonomichef, 2018-12-07 
2. Bilaga 1 registeltecknare 2018-11-26 

I Utdragsbesty..kande 
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Beslut om firmatecknare för 

ifingsryds kommuns förvaltade 

stiftelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 11 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns 
förvaltande stiftelse 
Dm 2018/1651 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Välja följande fömatecknare som två i förening på stiftelsernas 
vägnar underteckna uttag på bankkonton, även via internetbanken. 

Ekonomichef 
Ekonom 
Controller 
Ekonomiadministratör 
Ekonomiadministratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Sara Runesson 
Berit Rask 
Ola Johansson 

2. Upphäva tidigare beslut (KS 2017-10-16 §203) om firmatecknare för 
Tingsryds kommuns förvaltade stiftelser. 

Beskrivning av ärendet 

Fi1matecknare ska kunna göra uttag från nedanstående stiftelsers 
bankkonton, även via internetbanken. 

Stiftelsen namn 
Anton Anderssons fond 

Billie Johanssons fond Ryd 

Carl-Johan o Johanna Adamssons donationsfond 

David o Ulla Klingspors minnesfond 

Erik Wemborns premiefond 

Erikssonska minnesfonden 

Gustav o Ellen Martinssons fond 

Inga Johanssons minnesfond 

John Häggs minnesfond 

Kinnevalds häradskassas studiefond Ryd 

Kinnevalds häradskassas studiefond Urshult 

Majblommefonden 
--· - - ·-ruc1cäi7d BtjärneliusFoncr 

Stiftelsen Solängen 

Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond 

Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 

Verner Johanssons Fond 

I Utdrags bestyrkande 

Organisationsnummer 

802478-8633 

802478-8617 

829501-7910 

829501-7928 

802478-8625 

802478-8591 

829501-7951 

802478-8609 

802478-8641 

829501-7936 

829501-7944 

802478-8583 
- . 829501: 7902--

829501-5715 

829501-5707 

802478-8575 

802478-8567 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 11 forts. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-01-07 

1. Skrivelse Ekonomichef, 2018-12-07 

Justerare 

'k_ 
I Utdrags bestyrkande 

14 (21) 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % Aktivitetsstöd% 
dec-18 dec-17 

Riket 3,8 4, 1 

Kronoberg 3,5 4 

Tingsryd 3 4 

18-24 år Arbetslösa % 
dec-18 dec-17 

Riket 3,8 4,6 

Kronoberg 3,8 5,4 

Tingsryd 3,4 5, 1 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

nov-18 nov-17 

Kronobergs Län 148 256 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

76 
120 
978 

30 
37 

270 

dec-18 
3,2 
4,5 
4,7 

Aktivitetsstöd % 
dec-18 

4,9 
6,4 
7,3 

Total arbetslöshet 
dec-17 dec-18 dec-17 

3,4 7 7,5 
4,5 8 8,5 
3,8 7,7 7,8 

Total arbetslöshet 
dec-17 dec-18 dec-17 

5,6 8,7 10,2 
6,3 10,2 11,7 
7,9 10,7 13 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2019-01-07 

Område Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

Tingsryd 3 400 511 
Ryd 8 63 188 
Urshult 9 40 128 

Linneryd 3 27 78 
Väckelsång 5 56 88 
Rävemåla 3 11 62 
Älmeboda 1 0 8 
Konga 2 2 57 
Bostadskö 34 599 1120 

övrig kö 118 
Total bostadskö 717 
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LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2019-01-07 i% . 2018-12-11 2019-01-31 2019-02-28 2019-03-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 92 Centralt, 6 övriga spec omr. 

lediga 0 0 0 2 1 3 1% 4 3 7 7 302 hela Tingsryd 

bostadskö 3 29 96 157 115 400 376 129 byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 5 centralt, 8 övriga spec omr. 

lediga 0 1 7 0 8 4% 8 2 1 0 50 hela Ryd 

bostadskö 7 14 31 11 63 61 7 byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 40 hela Urshult 

lediga 0 1 7 1 9 7% 7 1 0 0 

bostadskö 0 7 20 13 40 32 5 byte 

LINNERYD 400 78 0 1 12 40 25 27 hela Linneryd 

lediga 0 0 2 1 3 4% 3 1 0 1 

bostadskö 1 5 10 11 27 29 4 byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 56 hela Väckelsång 

lediga 0 2 2 1 5 6% 5 1 0 0 

bostadskö 0 4 15 21 16 56 60 12 byte 

RÄVEMÅLA, 600 62 22 30 10 11 hela Rävemåla 

lediga R 0 2 1 3 5% 2 2 1 0 

bostadskö R 2 4 5 11 11 1 byte 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 

ledigaÄ 0 1 0 1 13% 0 0 0 0 

bostadskö Ä 0 0 0 0 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 2 hela Konga 

lediga 0 0 1 1 2 4% 3 0 1 2 

bostadskö 0 1 1 2 2 

TOTALT 1120 5 25 299 575 216 34 3,0% 32 10 10 10 

Bostadskö 599 571 

Ovrig bostadskö 1 10 31 45 31 118 121 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 717 692 

Antal lgh. i% 100% 0% 2% 27% 51% 19% 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2017/804 024 

Dnr 2018/749 170 

Dnr 2018/1681 341 

Dnr 2018/36 832 

Dnr 2018/1592 871 

Dnr 2018/1369 106 

Dnr 2018/1689 049 

Dnr 2018/1593 042 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-01-21 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Personalutskottet 
Protokoll personalutskottet, 2017-12-04 § 45 
Lönekartläggning 

2. Lessebo kommun 
Protokoll kommunfullmäktige 2018-12-17, § 127 

Upphävande av beslut gällande samverkan inom 

Räddningstj änstförbundet Östra Krono berg 

3. Länsstyrelsen Blekinge 

2 

Information om att Mieåns vattenmiljö och omgivande närmiljö ska 

kartläggas 

4. Christer Kratz, kommunchef 
Beslut om investeringsprojekt 2019 
Dackeskolans kök, energispar 

5. Länsstyrelsen Kronoberg 
Slutrapport - Uppföljning och utvärdering av att ta fram fördjupande 

riksintressebeskrivningar för kulturmiljöer av riksintresse i Kronobergs län 

6. Samordningsförbundet Värend 
Protokoll Samordningsförbundet Värend, 2018-12-07 §§ 83-97 

7. Centerpartiet 
Skrivelse angående medborgarbudget i Tingsryds kommun 

En utveckling för hela kommunen där alla får vara med i processen av 

framtagandet av förbättringar i vardagen. 

8. Bildningsnämnden 
Protokoll bildningsnämnden, 2018-12-11 § 134 

Internbudget och verksamhetsplan 2019 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\;!!:)kommun 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018/1593 042 

Dnr 2018/1593 042 

Dnr 2016/376 007 

Dnr 2018/1218 007 

Dnr 2017/611 007 

Dnr 2018/1218 007 

Dnr 2018/1218 007 

Dnr 2017/611 007 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-01-21 

9. Vård- och omsorgsnämnden 
Protokoll vård- och omsorgsnärnnden, 2018-12-11 § 135 

Verksarnhetsplan och internbudget 2019 

10. Miljö- och byggnadsnämnden 
Protokoll miljö- och byggnadsnämnden, 2018-12-03 § 116 

Internbudget och verksarnhetsplan för 2019 

11. Bildningsnämnden 
Protokoll bildningsnärnnden, 2018-12-11 § 140 

Återkoppling 2017 gällande intern kontroll 

12. Vård- och omsorgsnämnden 

3 

Protokoll vård- och omsorgsnärnnden, 2018-12-11 § 136 

Kontrollplan för Intern kontroll 2019 för vård- och omsorgsnärnnden 

13. Stiftelsen Tingsryds bostäder 
Protokoll Stiftelsen Tingsrydsbostäder, 2018-12-03 § 55 

Granskningsrapport intern kontroll 

14. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Protokoll Stiftelsen Tingsrydsbostäder, 2018-12-03 § 56 

Övergripande och företagets kontrollmål 2019 

15. Tingsrydsbostäder AB 
Protokoll Tingsrydsbostäder AB, 2018-12-03 § 49 

Övergripande och företagets kontrollmål 

16. Tingsryds Energi AB 
Intern kontroll år 2018: Granskning av Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

gällande rutiner för att möte hot och våld 

I Utdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~ l~ommun 

Företagsträffar 2019 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum (Å-M-D) 

Till Kommunstyrelsen 

Att politiker angivna nedan representerar kommunstyrelsen på de företagsträffar som 

Tingsryds kommun anordnar tillsammans med Vi Förtagare under 2019, med kommu

nalt arvode ( ordinarie ledamöter, ingen ersättare). 

Samt att även KS ordförande, KS 1 :a vice, Oppositionsråd och ordförande i Plan- och 

näringslivsutskottet närvarar på samtliga av dessa företagsträffar. 

Nämnda politiker behöver inte anmäla sig till träffarna om de är ordinarie, bara utifall 

att specialkost önskas. 

Politikerna ansvarar själva för vilka träffar de ska medverka på, vid förhinder meddelar 

de Utvecklingsavdelningen. 

---·-

Datum Klockan Namn 
/------------------------- ------+-------------------------------------! 

2019-02-12 07.30-09.00 
- --- ----- .. ---···----·--- --- ··----·- ----- -·--- ··----- -- , --

2019-04-10 18.30-20.30 

2019-05-29 07.30-09.00 

2019-08-28 07.30-09.00 

2019-10-09 1 
2019-12-04 07.30-09.00 

Beskrivning av ärendet 
Det är av vikt att kommunstyrelsens representanter genomför medborgardialog med 

kommunens näringsliv. Huvudsyftet med politisk närvaro på företagsträffarna är att i 

dialog med näringslivet utveckla kommunen mot kommunens vision och mål som en 

del i att höja kommunens position i näringslivsrankningen. 

Ärendets beredning 
Utvecklingsavdelningen 

Besluts underlag 
Tingsryds kommuns Näringslivsstrategi 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun. Berörda politiker. 

Rose-Marie Svensson 

Näringslivsutvecklare 

Kommunledningsförvaltningen 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



�rende 25 

Protokoll som anmäls till 

kommunstyrelsen utifrån 

uppsiktsplikten 

-- -

-- - -- -

198



r.lTingsryds 
\:!;}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2019-01-21 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Beskrivning av ärendet 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 
perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 § § 1-16 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-12-14 §§ 271-273 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-12-19 §§ 274-285 

Personalutskottet 2018-12-27 §§50-51 

Bildningsnämnden 2018-12-11 §§ 129-142 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-12-11 §§ 129-136 

Överförmyndarnämnden 2018-12-19 §§ 52-60 

Valberedningen 2018-12-18 §§ 59-76 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-12-19 §§ 60-76 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-12-18 §§ 73-81 

Tingsryds Industristiftelse 2018-12-18 §§ 44-52 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-12-06 §§ 42-55 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-12-06 § 56 

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg 2019-01-03 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1 (1) 
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