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Kommunfullmäktige i Sunne antog den
omdebatterade nya konstpolicyn med röstsiffrorna
23-17.

Under måndagens sammanträde i
Sunne kommunfullmäktige
debatterades förslaget till ny
konstpolicy som orsakat heta
meningsutbyten i både allmänna
utskottet och kommunstyrelsen.
Konstpolicyn antogs med
röstsiffrorna 23-17.

Förslaget till konstpolicy, som ska ersätta
den gamla från 2008, innehåller bland annat
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meningen ”vid inköp och investering i
offentlig konst ska jämställdhet, mångfald
och etnicitet beaktas så att god balans
uppnås” och det är den som orsakat bråk.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina
Lundberg (C) försvarade majoritetens
förslag.

– Det är väldigt naturligt att kommunens
konstinnehav speglar hela samhället, både
det lokala samhället, vår historia och vår
omvärld. Vi politiker ska inte styra över
konsten. En armslängds avstånd, eller mer,
är viktig. Det är mänskligt att välja det man
känner igen, men om vi inte värnar
mångfalden kommer dagens ojämlikhet
inom den offentliga konsten att bestå, sa
hon.

Björn Gillberg, Hela Sunne, var den som
drog i gång debatten i allmänna utskottet
och han ifrågasätter hur policyn ska
tillämpas i verkligheten?

– Ska man utgå från kvoter när det gäller
etnicitet, kön eller ålder? Den här formen av
kvotering leder enligt min uppfattning oftast
till konflikter och problem. FN:s deklaration
om allas rätt till konst och att utöva den
räcker. Vi behöver inte införa regler på lokal
nivå, sa han.

Björn Gillberg (Hela Sunne), Henrik
Frykberger (M), Bengt Dahlèn (SD), Runar
Filper (SD), Barbro Dolling (L) och
Margaretha den Hollander (-) yrkade att den
omdebatterade meningen tas bort ur
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policyn.

Men till sist antogs den nya konstpolicyn
med röstsiffrorna 23-17. Hela Sunne,
Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna och Margaretha den
Hollander (-) reserverade sig mot beslutet.

Till sist avslog kommunfullmäktige
tilläggsyrkandet från Bengt Dahlèn (SD): ”Vid
inköp av offentlig konst ska i mesta möjliga
mån våra lokala förmågor prioriteras”. Detta
med röstsiffrorna 32-8.
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Så här jobbar Fryksdalsbygden med
journalistik: uppgifter som publiceras ska vara
sanna och relevanta. Vi strävar efter
förstahandskällor och att vara på plats där
det händer. Trovärdighet och opartiskhet är
centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
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