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Servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-03-20

SEN 2018/60

Plats och tid

Dunkerska salen kl. 17.00–18.40

Beslutande

Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande
Fredrik Schlyter (M)
Bo Andersson (C), § 23 - § 29
Olof Blennhede (L)
Hanna Skånberg (S)
Anders Yngve (S)
Göran Persson (M)

Tjänstgörande ersättare

Christer Holst (M), ersättare för Vakant (M)
Ulla Thornberg (M), ersättare för Martin Andersson (SD)
Jan Persson (S), ersättare för Andreas Persson (S)
Margaretha Kroon (S), ersättare för Rickard Johansson (SÖS)

Ersättare
Övriga

Erik Lidberg, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen
Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen
Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen
Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen
Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen, § 23-24 och
§ 35
Rune Brandt, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 23 och
§ 35

Justeringens plats och tid

Henry Dunkers gata 1, 23 mars 2018

Paragrafer

23-37

Sekreterare
Camilla Lippe
Ordförande
Tomas Tigerschiöld (MP)

Justerare

Olof Blennhede (L)

Jan Persson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

Datum då anslaget tas ned

2018-04-16

Förvaringsplats
Underskrift
Camilla Lippe

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

3 (4)

Servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-03-20

SEN 2018/60

§ 26 Uppdragsförtydligande beredningen för
offentlig utsmyckning, konstverk
Dnr SEN 2017/349

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-29 § 241
att godkänna riktlinjer för offentlig utsmyckning,
att översända sammanställning över konstverk till samtliga nämnder och
kommunala bolag, Svenska Kyrkan och Region Skåne för kännedom och
eventuella behövliga rättelser och kompletteringar,
att fortsätta dialog med Kockska Stiftelsen angående finansiering av utsmyckning
av Vannhögsskolan,
att vid behov av akuta åtgärder gällande underhåll av konstverken
uppmana nämnder och bolagen att göra en åtgärdslista och översända den till
kommunstyrelsen senast i februari 2018,
att uppmana nämnder och bolagen att inför 2018 planera underhåll av de konstverk
som nämnder och bolagen är ansvariga för,
att uppmana nämnder och bolagen att i budget 2018 avsätta medel för det
planerade underhållet av konstverken, samt
att adjungera en person från serviceförvaltningen till beredningen för offentlig
utsmyckning.

Beredning
Kommunstyrelsen fattade 2016-09-07 § 188, följande beslut
att i kommunstyrelsens budget för år 2017 avsätts medel för beredningens
verksamhet att kommundirektören får i uppdrag att återkomma
med hur beredningens uppdrag kan skrivas in i kommunstyrelsens
delegationsordning,
att kommunstyrelsen uttalar att målet om att 1% målet för inköp av konst vid
nybyggnation kvarstår.

Serviceförvaltningen noterar beslut och anför att de konstverk Servicenämnden
tilldelats ansvar för enligt sammanställning behöver inventeras av sakkunnig och
att åtgärder behöver prissättas.

Förvaltningens förslag till beslut

Justerares signaturer
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att notera kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt Serviceförvaltningen att upprätta underhållsplan för de konstverk
nämnden tilldelats ansvar
att senast september 2018 återkomma till Servicenämnden med
kostnadsbedömning av underhållsplan.
att föreslå kommunstyrelsen att budget för offentlig utsmyckning avsätts ur
kommunens totala investeringsbudget och hanteras i enskilda projekt.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att i investeringsbudget för 2019 avsätta 1% till inköp av
konst vid nybyggnation i enlighet med kommunstyrelsen beslut 2016-09-07 § 188.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att notera kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt Serviceförvaltningen att upprätta underhållsplan för de konstverk
nämnden tilldelats ansvar
att senast september 2018 återkomma till Servicenämnden med
kostnadsbedömning av underhållsplan
att föreslå kommunstyrelsen att i investeringsbudget för 2019 avsätta 1% till inköp
av konst vid nybyggnation i enlighet med kommunstyrelsen beslut 2016-09-07 §
188 samt att dessa medel förvaltas i fond för Kulturnämnden att nyttjas i samråd
med Servicenämnden.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

