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Kommum'vtltrelsens förvaltning
Sala konstförening —Ague'limuseet
Vasagatan 17 mk‘ 2018 “03' i  3
733 38 Sala

Sala  20l8-03-12

uttern101g t£13 Mmm

Till  Kultur- och fritidsnämnden

Tidigare  har Sala kommun köpt in konst till sin samling. men sedan ett antal år tillbaka har pengar
för detta dragits in och ingen konst köps längre in till samlingen. Varje kommun med självaktning
bör ha en konstsamling av god kvalitet. Detta är både en investering och en tillgång För de
kommunanställda som kan låna verk ur samlingen att ha på sin arbetsplats. Om man bygger upp en
bra samling kan den även vara bas till utställningar.

Sala konstförening-Aguélimuseet har önskemål om att Kultur— &  fritidsnämnden skriver ett avtal
med Sala konstförening vad gäller inköp av konst till Sala kommuns konstsamling och att nämnden
äskar pengar för detta. i ett avtal bör det ingå att Kultur- &  fritidsnämnden i samråd med Sala
konstförening - Aguélimuseet köper konstverk från Aguélimuseets utställningar för ett värde upp till
50 000 kr*/år.
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Sala konstförening — Aguélimuseet inköp av konst

Sala  konstförening har inkommit med en ansökan angående inköp av konst
ur Aguélimuseets utställningar som ska komma att ingå i kommunens
konstsamling.

Kommunfullmäktige antog 2016 en policy för offentlig konst. Syftet med den
offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens
offentliga miljö. Kultur- och fritidsnämnden är på uppdrag av
kommunstyrelsen ansvarig för all lös konst och ansvarar för inköp,
bedömning av kvalité och placeringar.
Lös konst hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk
påverkan till exempel målningar, fotografier, mindre skulpturer och
installationer. Vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, ålder,
etnicitet och olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås. inköp
ska företrädesvis göras från konstnärer med konstnärlig högskoleutbildning
och/eller genomfört separat utställning i gallerier, kommunal konsthall eller
museum premieras för att eftersträva en god konstnärlig kvalitet.
Mångsidighet ska eftersträvas genom ett inköp av konst i
varierande teknik och uttryck.

Tidigare har Sala kommun köpt in konst till sin samling, men sedan några år
tillbaka har detta inte gjorts pga budget.

Kultur och fritidskontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att Kultur- och fritidsnämnden ser över möjligheten att budgetera för inköp
av konst till kommunens konstsamling från och med 2019.

Kultur och Fritid

Petra Iablonski
Kulturutvecklare


