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Votering
Det här fick Björn Gillberg
(Hela Sunne) att reagera

SKA SPEGLA

Vårt konstinnehav ska
spegla samhället.”

Kristina Lundberg (C)

Oppositionsrådet Henrik
Frykberger (M) vänder sig
emot det han menar blir en
kollektivisering av individer.
– Det här blir någon form
av kvotering. Ska vi ha det
här perspektivet på ordinarie upphandling av varor och
tjänster också? Då är vi inne
på en farlig väg. En kommuns konstinköp får gärna
spegla den lokala kulturen
men politiken måste lita på
förvaltningens kunnande.
Vill man som politiker styra
konsten har man accepterat
att en annan majoritet kan
styra den åt ett annat håll.
Vi ska inte trampa i de här
markerna, säger han.
Konstnären Marc Broos
vill inte ta ställning för eller
emot den aktuella policyformuleringen, men delger
gärna sin syn på kommuners
konstinköp.
– Politiker och ekonomer
ska hålla armslängds av-
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stånd, helst mer, när det gäller själva besluten om konstinköp. Man bör alltid ta
hjälp av kompetent expertis
när konst ska bedömas. För
det allra viktigaste är konstens kvalitet.

Öppna sinnen

Men han medger att frågan
inte är enkel.
– Visst är det tyvärr så
att konst ibland köps in
slentrianmässigt. Om man
bara väljer det man känner
igen riskerar det att minska mångfalden. Därför är
öppna sinnen alltid viktigt
när man ska hitta det bästa.
Men om sådant behöver stå
i en konstpolicy vet jag inte.
I slutändan handlar det ändå
om bra eller dålig konst, säger Marc Broos.
Ärendet går nu vidare till
kommunstyrelsen och slutligt beslut tas i kommunfullmäktige.

Dan Enwall
0565-68 82 12
dan.enwall@
fryksdalsbygden.se
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starkt och yrkandet från
Kristina Lundberg (C) att
majoritetens policy skulle
antas ställdes mot Gillbergs
yrkande att anta policyn
med undantag av punkten
med formuleringen ovan.
Vid voteringen i allmänna
utskottet bifölls Kristina
Lundbergs yrkande av Linda Johansson (S), Kristina
Lundberg (C) och Bengt Hedelin (C). Björn Gillberg (HS)
och Henrik Frykberger (M)
röstade emot.
Gillberg har också lämnat
in en reservation där han
utvecklar sitt resonemang:
”Det är olämpligt att i en
konstpolicy slå fast att ”vid
investering i offentlig konst
ska jämställdhet, mångfald

lande nämnda mening i den
föreslagna konstpolicyn
med hänvisning till att det
blir svårt att bedöma.
– Vårt konstinnehav ska
spegla samhället, och i
samhället finns det människor av olika kön, etnicitet
och andra skillnader. Att vi
trycker på att vårt gemensamma konstinnehav ska
spegla samhället är vare sig
märkligt eller kontroversiellt. Mycket mer kontroversiell är åsikten att vi inte
ska arbeta för jämställdhet
överallt där vi kan. Det är
en spegling av strömningar
som sker i samhället just nu.
Argumentationen kan låta
rimlig, men den bakomliggande agendan är desto mer
obehaglig, säger Kristina
Lundberg.
– Bara för att någonting
är svårt att genomföra (att
uppnå ett jämlikt samhälle.
red:s anm.) betyder inte det
att vi ska undvika det eller avstå. Tvärtom behöver
vi ständigt jobba med det
som är mindre enkelt för att
komma framåt i vår utveckling, säger Linda Johansson
(S), ordförande i allmänna
utskottet.
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Förslaget till ny konstpolicy, den nuvarande är från
2008, har tagits fram med
anledning av att kommunen
behöver förbättrade rutiner
och kontroll för konsthanteringen. Detta uppmärksammades vid en revision
2018 och det nya förslaget
”adresserar de flesta av de
avvikelser som noterades
för konsthanteringen”.
Bland annat fastslås i den
nya policyn att ”vid investering i offentlig konst ska
jämställdhet, mångfald och
etnicitet beaktas så att god
balans uppnås”.

och etnicitet beaktas så att
god balans uppnås”. Hur
skall god balans uppnås
beträffande etnicitet? Ska
inköp fördelas på konstnärer efter etnisk bakgrund i
proportion till hur stor del
av befolkningen som till exempel är av luthersk, judisk
eller muslimsk härkomst?
Skall hälften av konstinköpen fördelas på män respektive kvinnor? Skall inköpen fördelas på konstnärer i
relation till deras och populationens åldersfördelning?
Hur stor del av inköpen skall
göras från handikappade
respektive icke handikappade konstnärer, etc. etc?
Det är svårt nog att avgöra
vad som är god konst. Att
dessutom införa identitetskriterier enligt ovan för
konstinköp resulterar i en
konstens apartheidpolitik.
Aktuell skrivning bör utgå,
skriver Björn Gillberg.
Majoriteten säger sig ha
blivit uppriktigt överraskad av den diskussion som
uppstått. Kristina Lundberg
(C), kommunstyrelsens
ordförande, tycker att det
är märkligt att det blev votering och ett yrkande gäl-
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Y Ett konstbråk har utbrutit bland
politikerna i Sunne kommun. I allmänna utskottet antogs majoritetens
förslag till ny konstpolicy men kritiken
från oppositionshåll var skarp.
– Att införa identitetskriterier resulterar i en konstens apartheidpolitik,
dundrar Björn Gillberg (Hela Sunne) i
sin reservation.
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”Det är apartheidpolitik”
”
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Y Björn Gillberg (Hela Sunne)
reagerar starkt på en formulering
i förslaget till ny konstpolicy för
Sunne kommun. ”Att införa
identitetskriterier resulterar i en
konstens apartheidpolitik”,
menar han.
FOTO: PIA HOLMSTRÖM
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SUNNE. Delade meningar om formulering in nya konstpolicyn
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MEDLEMS-

PÅSKKLIPP
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FANTASTISKA

KLIPP!

KANONPRIS!

10k/st

65k

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

MEDLEMSPRIS
MAX 3 ST/MEDLEM.
SILL I GLAS

Gevalia. Välj mellan olika sorter. Gäller även ekologiskt.
425-450 g. Jfr-pris 48:15-50:98/kg.

Abba. MSC -märkt. Välj mellan olika sorter.
210-240 g. Jfr-pris 83:33-90:91/kg.
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3 FÖR

LÖSVIKTSGODIS

PÅSKÄGG 15 CM

12)=
/st

MAX 3 KG/HUSHÅLL.
LÖSVIKTSGODIS

Coop.
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X
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39)=
/kg

29)=
/st

X
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MAX 2 ST/HUSHÅLL.
SKIVAD LAX

Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter.
Gäller ej ekologiskt eller laktosfritt.
500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

PLOCKAVGIFTEN.

(Värde 39:-)

29)=
/st

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
SMÖR

VI BJUDER PÅ
Hämta dina
kassar utanför
butiken så bjuder
vi på plockavgiften!
Ange kod VASTHAMTA
Gäller t.o.m. 1/4.

150 G

Coop. Välj mellan kallrökt och gravad. 150 g.
Jfr-pris 199:33/kg. Latin: Salmo salar.

199k/kg
MAX 4 KG/HUSHÅLL.
FÄRSK OXFILÉ

Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900-1600 g.

H"d+
på,-.n
оl0e!

Ra#$% &n ny$jа 2 gång(/k)d. Köp*av 500:-

HEJA

10k/kg
VÄRMLÄNDSK POTATIS
Bodaholms Gård. Klass 1.

Välkommen till Coop Kil, Sunne och Torsby.
Erbjudandena gäller t.o.m. 4/4 2021 med reservation för ev. slutförsäljning.

3 FÖR

25k
PÅSKMUST

Apotekarnes. Välj mellan original och
sockerfri. 140 cl. Jfr-pris 5:95/liter.
Pant tillkommer.

