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Eskilstuna – den stolta Fristaden 

Kultur- och 
fritidsnämnden  

Förlängning av inriktning för offentlig utsmyckning   
 
Förslag till beslut 
Inriktning för offentlig utsmyckning förlängs tills beslut om konstpolicy fattats av 
kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden godkände inriktning för offentlig utsmyckning i december 
2013. Det finns en aktivitet att ta fram en policy för offentlig konst, utsmyckning och 
samlingar i förslag till kulturpolitisk plan som kultur- och fritidsnämnden lyfter som 
ett åtagande redan i verksamhetsplan för 2017.  
 
För en fortsatt styrning av arbetet med offentlig utsmyckning under arbetet med den 
nya policyn föreslår därför förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beslutar om 
att förlänga perioden för nuvarande inriktning tills den kan ersättas av en ny policy. 
 
Ärendebeskrivning 
2011 inrättade kultur- och fritidsnämnden ett konstutskott. För att tydliggöra och 
stärka kommunens arbete med konstnärlig offentlig utsmyckning fick konstutskottet i 
uppdrag att skapa en inriktning för framtida offentlig utsmyckning (2011-11-08 § 78). 
Förslaget till inriktning utarbetades i samråd med Kommunfastigheter, Torshälla 
Fastigheter, stadsbyggnadsnämnden, Torshälla Stads nämnd, respektive förvaltningar 
och allmänheten. Inriktningen antogs av kultur- och fritidsnämnden i december 2013.  
 
I förslag till kulturpolitisk plan finns en aktivitet att en policy för offentlig konst, 
utsmyckning och samlingar tas fram som ska vara färdig senast under 2019. Ett samlat 
dokument för konst, utsmyckning och samlingar bedöms som viktigt för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter så nämnden väljer att lyfta det som ett åtagande redan i 
verksamhetsplan för 2017.  
 
För en fortsatt styrning av arbetet med offentlig utsmyckning under arbetet med den 
nya policyn föreslår därför förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beslutar om 
att förlänga perioden för nuvarande inriktning tills den kan ersättas av en ny policy.  
 
Finansiering 
En förlängning av inriktningen medför inga ytterligare kostnader. 
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation 
Att förlänga inriktningen för offentlig utsmyckning bidrar till att behålla styrning i en 
övergångsperiod och bidrar till en effektiv organisation och en fortsatt enhetlig 
hantering av offentlig utsmyckning.  
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Eva Königsson  Mattias Berglund 
Förvaltningschef  Utredare 
 
Beslutet skickas till: 
Torshälla Stads nämnd, för kännedom 
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom 
  


