Interpellation av Staffan Sjödén (m) angående oklarheter om landstingets
konstnämnd disponerar cirka fyra miljoner kronor för inköp av ”lös
konst”
Vid konstnämndens första sammanträde i år, den 29 januari 2004, informerade
nämndens ordförande (v) och nämndens förste vice ordförande (s) om att
landstingsfullmäktige vid budgetsammanträdet hösten 2003 hade fattat ett felaktigt
beslut rörande konstnämndens anslag. Det uppgavs att ekonomiska medel för
inköp av” lös konst”, dvs. konst som inte utgör en fast del av en
byggnadsinvestering – på grund av ett ”tekniskt missöde” – hade strukits.
Konsekvensen av det felaktiga beslutet var att ekonomiska medel, uppgående till
cirka fyra miljoner kronor, avsedda för inköp av ”lös konst” hade strukits. Såväl
ordföranden som förste vice ordföranden försäkrade att det tekniska missödet
skulle rättas till genom kontakter med förtroendemän på ”central nivå”.
Uppenbarligen har det inte varit möjligt för den nuvarande politiska majoriteten att
”rätta till det tekniska missödet”.
Förvirringen sprider sig allt mer bland anställda och ledamöter/ersättare i
konstnämnden.
Förvaltningen har låtit meddela att ”Jag är ledsen att behöva meddela er att
enligt beslut 2004-05-11 kan lös konst i projekt som startat 2004 inte längre
köpas in och debiteras Central finansiering.”
Detta meddelande har medfört att planerade inköp av konst på gallerier för
utplacering på Karolinska universitetssjukhuset har inställts.
Vid konstnämndens sammanträde torsdagen den 27 maj 2004 förklarade
nämndens ordförande att de ekonomiska medel som nämndens ledamöter och
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ersättare har levt i tron var avsedda för inköp av konst inte längre disponeras av
nämnden. Nämndens förste vice ordförande uppgav att den administrativa
landstingsledningen har fattat beslut att till Locum överföra de medlen som
konstnämnden har trott sig disponera.
De uppgifter som lämnades av nämndens ordförande och vice ordförande kom
som en överraskning för många av nämndens ledamöter.
Med anledning av det inträffade vill jag ställa följande frågor till
finanslandstingsrådet:
1) Var det finanslandstingsrådets avsikt att landstingsfullmäktige vid sitt
budgetsammanträde hösten 2003 skulle besluta om att ekonomiska
medel för inköp av lös konst, definierad som konst som inte utgör en fast
del av en byggnad, inte längre skall disponeras av landstingets
konstnämnd?
2) Kan finanslandstingsrådet bekräfta att ett beslut har fattats av den
administrativa landstingsledningen med innebörden att de cirka fyra
miljoner kronor som konstnämnden fram till sitt sammanträde den 27 maj
2004 hade trott sig kunna disponera för inköp av lös konst har överförts
till företaget Locum?
3) Avser finanslandstingsrådet att – mot denna bakgrund - framlägga förslag
om att avskaffa landstingets konstnämnd?
Stockholm den 3 juni 2004
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