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Svar på remiss - Motion om förändring av 1%-regeln
gällande kulturbidrag vid nybyggnation
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot en remiss från kommunstyrelsen (KS2020/18)
på en motion om förändring av 1%regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation.
Remissen har skickats till upplevelsenämnden och tekniska nämnden och ska
besvaras senast 2020-05-11. I motionen föreslår sverigedemokraterna flera
åtgärder som ska lösgöra medel till förmån för äldre och personer i behov av vård
och omsorg. Följande förslag besvaras av tekniska nämnden:


Den s.k. 1%-regeln avseende offentlig kommunal konst i ett första steg



sänks till 0,5% och vid behov även ytterligare.
Medel som lösgörs i samband med detta i första hand omfördelas för att
täcka brister i service till äldre och andra personer i behov av vård och
omsorg

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Kommunfullmäktige har beslutat om att 1 % av investeringsutgiften vid
nybyggnation ska användas till konstnärlig gestaltning. Tekniska nämnden blir
tilldelad hela investeringsutgiften och använder sedan 1 % av dessa pengar till
konst.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om storleken på procentsatsen till
konstnärlig gestaltning och det påverkar inte tekniska nämnden. En lägre
procentsats innebär en lägre investeringsutgift, som i sin tur innebär att
kapitaltjänstkostnaden (ränta och avskrivning) minskar med motsvarande för
beställande verksamhetsnämnd.
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Förvaltningen kan inte se att tekniska nämnden har möjlighet att lösgöra några
medel genom att 1 %-regeln sänks. Om kommunfullmäktige sänker procentsatsen
så är pengarna kvar där för att fördelas efter eget beslut.
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Motion om förändring av 1%-regeln gällande
kulturbidrag vid nybyggnation
Enköpings kommun ställs kommande budgetår inför omfattande
ekonomiska utmaningar. Sverigedemokraterna anser att vi måste
prioritera att våra gamla och sjuka inte bara har precis så mycket att de
överlever, utan att de skall kunna ta del av ett bredare service- och
aktivitetsutbud.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna i Enköping att:
- Den s.k. 1%-regeln avseende offentlig kommunal konst i ett
första steg sänks till 0,5% och vid behov även ytterligare.
- Istället för dyra “erkända” konstnärer låta lokala förmågor, till
exempel elever vid estetiska program, tävla om att utsmycka
kommunala nybyggen
- Vinnande bidrag premieras med lokala stipendier
- Material till dessa konstverk inhandlas lokalt i största möjliga
utsträckning, i den mån det inte redan görs
- Medel som lösgörs i samband med detta i första hand
omfördelas för att täcka brister i service till äldre och andra
personer i behov av vård och omsorg
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Remiss
Motion om förändring av 1%-regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation.
Svar till kommunstyrelsen senast 2020-05-11.
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