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Protokollsutdrag 2020-11-16

Kommunstyrelsen

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/92

§ 166 Svar på medborgarförslag - Utställning och 
visning av kommunägd konst
Förslagsställaren inkom 2020-01-03 med ett medborgarförslag om att vid tider då 
det inte är någon pågående utställning i stadshuset skulle kommunägd konst 
kunna visas, gärna med nya verk för varje gång det annars är tomt på väggarna.

Kommunen tycker det är ett trevligt initiativ som också varit upp i planering på 
kulturenheten. I dagsläget har vi inte någon budget för att köpa in konst, men vi 
kan absolut visa konst som redan ägs av kommunen. Det behöver vara ett lite 
längre uppehåll mellan andra utställningar för att fungera praktiskt. 

Under rådande omständigheter med pandemin har vi dock begränsat också 
utställningsverksamheten, men vi hoppas att kunna återta den inom kort.

Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-11-03 § 63
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2020-09-28
Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-01-03

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Skolchef jenny.dahlin@edu.hagfors.se
Kultur- och bibliotekschef tina.bergenbrink@edu.hagfors.se
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Protokollsutdrag 2020-11-03

Kommunledningsutskottet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Dnr KS 2020/92

§ 63 Svar på medborgarförslag - Utställning och 
visning av kommunägd konst
Förslagsställaren inkom 2020-01-03 med ett medborgarförslag om att vid tider då 
det inte är någon pågående utställning i stadshuset skulle kommunägd konst 
kunna visas, gärna med nya verk för varje gång det annars är tomt på väggarna.

 

Kommunen tycker det är ett trevligt initiativ som också varit upp i planering på 
kulturenheten. I dagsläget har vi inte någon budget för att köpa in konst, men vi 
kan absolut visa konst som redan ägs av kommunen. Det behöver vara ett lite 
längre uppehåll mellan andra utställningar för att fungera praktiskt. 

Under rådande omständigheter med pandemin har vi dock begränsat också 
utställningsverksamheten, men vi hoppas att kunna återta den inom kort.

Handlingar i ärendet
Förslagsställarens medborgarförslag 2020-01-03.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2020-09-28.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

_____

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Skolchef jenny.dahlin@edu.hagfors.se
Kultur- och bibliotekschef tina.bergenbrink@edu.hagfors.se
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2020-09-28

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen
Jens Fischer
Kommunstyrelsens ordförande Till
0563-185 00 Kommunfullmäktige

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Klicka här för att ange 

text.
683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Svar på Medborgarförslag - utställning och visning av 
kommunägd konst
Förslagsställaren inkom 2020-01-03 med ett medborgarförslag om att vid tider då 
det inte är någon pågående utställning i stadshuset skulle kommunägd konst 
kunna visas, gärna med nya verk för varje gång det annars är tomt på väggarna.

Kommunen tycker det är ett trevligt initiativ som också varit upp i planering på 
kulturenheten. I dagsläget har vi inte någon budget för att köpa in konst, men vi 
kan absolut visa konst som redan ägs av kommunen. Det behöver vara ett lite 
längre uppehåll mellan andra utställningar för att fungera praktiskt. 

Under rådande omständigheter med pandemin har vi dock begränsat också 
utställningsverksamheten, men vi hoppas att kunna återta den inom kort.

Handlingar i ärendet
Förslagsställarens medborgarförslag 2020-01-03.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2020-09-28.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

Jens Fischer
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Skolchef jenny.dahlin@edu.hagfors.se
Kultur- och bibliotekschef tina.bergenbrink@edu.hagfors.se 
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