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§ 137 Svar på motion från William Friström (V) om
utlåning av konst från biblioteken
Sammanfattning

William Friström (V) föreslår i rubricerad motion
att kultur- och fritidsförvaltningen undersöker till i vilken
utsträckning biblioteken i Haninge kan låna ut konst.
att biblioteken i socioekonomiskt utsatta områden prioriteras.
att biblioteken som gör detta prioriterar lokala konstnärer.
Motionen har remitterats till kultur- och demokratinämnden som i
sitt yttrande beskriver hur kultur- och fritidsförvaltningen under
2019 undersökt möjligheterna att starta ett artotek med lokala
konstnärer med utgångspunkt i Konstfrämjandets koncept. På
grund av bland annat personalförändringar och tidsbrist kunde
projektet dock inte genomföras. Nämnden är positiv till att
återuppta det påbörjade initiativet, men poängterar också att frågor
om bland annat låneregler och placering behöver utredas.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av kultur- och
fritidsnämndens yttrande och konstaterar att nämnden är positiv till
att låna ut konst från biblioteken. Nämnden tar upp att frågor om
bland annat låneregler och placering behöver utredas,
kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns fler aspekter att ta
hänsyn till.
Nämnden skriver i sitt yttrande att det initiativ som påbörjades
2019 var tänkt att finansieras inom ramen för offentlig (lös-) konst.
Något belopp för vad införandet av ett artotek väntas kosta anges
inte, men projektet genomfördes inte med anledning av
personalförändringar och tidsbrist. Kommunstyrelseförvaltningens
bedömning är att administrationen kring konstutlåning via
biblioteken skulle bli omfattande. Att starta upp konstutlåningen
skulle kräva resurser kopplade till inköp, katalogisering och
framtagande av regelverk för utlåning och återlämning. Därefter
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krävs löpande administration för att underhålla konstutlåningen och
följa upp att verken återlämnas i tid, granska att de är intakta,
eventuell restaurering och/eller nyinköp samt skadeståndshantering
och kravställning. Eftersom motionären föreslår att lokala
konstnärer ska prioriteras kan det också bli resurskrävande att
upprätthålla kunskaper om konstnärer i kommunen eller med annan
lokal anknytning.
Försäkringsfrågan behöver också utredas. Ett verk kan skadas,
förstöras eller försvinna under låneperioden. Kommunen har
försäkring som täcker skador på konst, men denna gäller inte
försäkring av konst som lånas ut till privatpersoner. För att kunna
försäkra konstverk ställs krav på rätt förvaring, vilket är omöjligt
att säkerställa vid utlån till privatpersoner.
I motionen föreslås att bibliotek i socioekonomiskt utsatta områden
ska prioriteras. Att erbjuda utlåning av konst från mer än ett
bibliotek kräver administrativa resurser på flera ställen och det kan
behövas regelverk kring om det ska vara möjligt att reservera verk
som hämtas ut på ett annat bibliotek än där det förvaras på samma
sätt som böcker kan beställas från ett bibliotek till ett annat.
Kommunstyrelseförvaltningen tror att fler personer i
socioekonomiskt utsatta områden får möjlighet att ta del av konsten
i konsthallen och i offentliga miljöer än genom att erbjuda utlåning
av ett fåtal verk till enskilda personer. Kultur- och
demokratinämnden ansvarar för driften av konsthallen i Haninge
kommunhus. Konsthallen är en plats för svensk och internationell
samtidskonst och håller fem utställningar per år av både etablerade
och mindre kända konstnärer. Genom visningar av utställningar,
workshops, vernissager, föredrag, aktiviteter i verkstaden,
samarbeten med skolor nås en bred publik. Utöver detta finns
offentlig konst på flera ställen i kommunen som är tillgänglig för
alla samhällsgrupper.
Sedan nämnden yttrade sig har coronapandemin haft påverkan på
kommunens verksamheter. I budgetuppföljningen för maj
konstateras att kultur- och demokratinämnden väntas få minskade
intäkter för lokalhyror i kulturhuset, kultur- och fritidsevenemang
har ställts in till och med 31 juli och prognosen är att intäkterna för
utlåningsavgifter på biblioteken minskar med 25 procent. I och med
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att de budgeterade intäkterna väntas minska under år 2020 och att
det är oklart hur länge myndigheternas restriktioner kommer gälla
rekommenderar kommunstyrelseförvaltningen att vara restriktiv
med nya satsningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad
i alla tre föreslagna beslutspunkter med hänvisning till
resonemangen ovan. Kommunstyrelseförvaltningen är dock
medveten om att kultur- och demokratinämnden är positiv till
förslaget och om kultur- och demokratinämnden vill prioritera
utlåning av konst står det nämnden fritt att göra detta inom sin
budgetram.
Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur- och demokratinämndens yttrande 2020-02-20, § 14
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) och Dennis Askling (SD) yrkar att motionen
avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga), innebärande bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, avslagsyrkandet från
Moderaterna och Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiets
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de tre
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad i alla tre föreslagna att-satser.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar att ärendet bordläggs.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut bordläggning - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, kultur- och demokratinämnden
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