PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 30 augusti 2022

Sida 23 (29)

§ 82

Motion 7-2022 om översyn av konsten
inom Region Norrbotten
Dnr 305-2022

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbottens konst syftar till att skapa tilltalande och hälsofrämjande
miljöer för patienter, besökare och personal. Konst i offentliga rum har inte
endast en estetisk funktion utan är även socialt engagerande, och ger alla
människor tillgång till konst. Konst i vårdmiljöer har även påvisade hälsofrämjande effekter. Den konst som är inköpt av Region Norrbotten skall
därför betraktas som en samhällelig investering som skapar mervärden och
bidrar till ökad livskvalitet. Regionala utvecklingsnämndens bedömning är
att arbetet med Region Norrbottens konst sker enligt beslutad policy.

Sammanfattning
Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström och Kristina
Karlsson (SD) yrkar i en motion att regionfullmäktige fattar beslut enligt
följande punkt:


Region Norrbotten genomför en översyn av den konst som finns inom
regionen, framförallt konst som under längre tid endast lagrats och säljer
av konst som inte används ute i verksamheterna.

Arbetet med Region Norrbottens konst som inventering, skötsel och kassering sker enligt Region Norrbottens policy för arbete med regionens konst.
Enligt beslutad policy får konsten varken säljas eller ges som gåva.

Ärendets behandling under sammanträdet
Lage Hortlund (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Lage Hortlunds förslag och
finner att nämnden bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Region Norrbotten köper in konst samt tillämpar enprocentregeln och upphandlar konstnärlig gestaltning vid större ny-, om- och tillbyggnationer av
Region Norrbottens fastigheter. Syftet med konsten är att skapa tilltalande
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och hälsofrämjande miljöer för patienter, besökare och personal. Konsten
finns i Region Norrbottens olika verksamheter och fastigheter så som sjukhus, hälsocentraler, folktandvårdskliniker samt administrativa lokaler.
Region Norrbotten äger ca 10 500 konstverk. Det handlar om både lös konst
och konstnärlig gestaltning. Lös konst kan vara målningar, skulpturer och
textila verk. Konstnärlig gestaltning innebär konst som är mer integrerad i
byggnaden eller platsen där den är placerad. Arbetet med Region Norrbottens konst innebär inköp och upphandling av konst, placering av konst, löpande skötsel och inramning, registrering och inventering.
Verksamheten bemannas med en konsthandläggare och utgår från lokaler i
Björkskatans hälsocentral med verkstad, kontor och ett konstförråd om 30
m2. I konstförrådet förvaras konst som just köpts in och ännu inte placerats
samt verk som har hämtats in, till exempel för skötsel, för att personalen vill
byta ut konsten eller om lokaler har avyttrats. Antal inventarier som förvaras
i förrådet varierar då det är ett flöde av konst. Konstförrådet kan besökas av
personal som själva vill välja ut konst till sin verksamhet.
Arbetet med Region Norrbottens konst utgår från en policy som beslutades
av Landstingsstyrelsen 2013-12-11, § 239, dnr 2304-2013. Policyn anger att
konsten varken får säljas eller ges som gåva. Konst som är skadad och inte
går att reparera kan behövas kasseras. Arbete enligt policyn med inköp, placering, inventering, skötsel och kassering sker inom beslutade ekonomiska
ramar. Enligt regionala utvecklingsnämndens plan 2022-2024 ska arbetet
med att ta fram en uppdaterad policy, rutiner och arbetsprocesser kopplat till
Region Norrbottens konst prioriteras under 2022.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Beslutsunderlag:
Motion 7-2022 om konsten i Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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