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Kommunstyrelsen PROTOKOLL 
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 2012-08-27 
 
 
 
KS § 124 Dnr 0227/12 - 008 
 
Medborgarförslag om att kommunens inhandlade konst ska hängas upp i offentliga 
lokaler 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag om ”kommunens inhandlade konst ska hängas upp 

i offentliga lokaler”.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunens in-

handlade konst ska hängas upp i offentliga lokaler, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut, 18 juni 2012, § 56, att ärendet överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 

_____ 

 

Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 

 

Medborgarförslag har inkommit över kommunens konstinnehav, hur kons-

ten ska förvaras, exponeras och vem som ska hänga konsten. 

 

I Älvsbyns kommuns konstregister finns 450 stycken konstverk av varier-

ande kvalité och skick registrerat. Vissa ”konstverk” är enklare tryck utan 

något egentligt värde till verk av etablerade konstnärer.  

 

Konstverk inhandlade till kommunen är till största delen utplacerade i 

kommunens olika lokaler för allmänt beskådande av de som besöker dessa. 

I dagsläget finns ett fyrtiotal av konstverken i bibliotekets magasin. Inget 

konstigt med det eftersom dessa verk till viss del väntar på omramning, 

glasbyte eller att komma ut till lämplig upphängningsplats för allmänhetens 

beskådan. En viss del av de magasinerade konstverken har varit i magasi-

net en längre tid eftersom de inte funnit gillande i betraktarens ögon. Med 

betraktarens ögon så menas i detta fall de som jobbar eller verkar på kom-

munens olika hus, institutioner eller kontor. Konstsmaken, liksom allt 

annat förändras och vissa saker blir omoderna under viss tidsperiod eller 

för evigt.  

 

Ett magasinsförfarande behövs för konstverk, både för att se över konst-



 

 

verken och för att förvara vissa, eftersom de inte är gångbara i dag. Allt går 

inte att hänga ut! 

 

Att köpa tjänster av medborgarförslagsställaren för konstpedagogiskt 

arbete är inte aktuellt. Om en kvalificerad konstpedagogtjänst ska tillsättas 

så måste medel anvisas i kommande budget.  

 

Förslag till beslut 

Avslag på medborgarförslag om att kommunens inhandlade konst ska 

hängas upp i offentliga lokaler. 

 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-

styrelsen bifaller förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 56. 

_____ 
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