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1 INLEDNING  

Syftet med den offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens 

offentliga miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö 

ska göras strategiskt och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads- 

och anläggningsprojekt. Konstpolicyn omfattar även lös konst, som ska vara 

flyttbar i kommunens byggnader.  

Policyn redovisar kommunstyrelsens övergripande förhållningssätt till den 

offentliga konsten i kommunen. Med offentlig konst eller konst i offentlig miljö 

avses i detta dokument konst som ägs av Sala kommun.  

Policyn konkretiseras i ”Riktlinjer för offentlig konst”. 

2 ALLMÄNT OM OFFENTLIG KONST  

Konst i offentlig miljö medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge 

estetiska upplevelser och ge möjlighet till reflektion. Begreppet offentlig konst 

innefattar lös och fast konst. Offentlig konst är avsedd för och ofta utförda direkt i 

miljöer där allmänheten har regelmässigt tillträde. Konst i offentlig miljö är 

enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår gemensamma miljö. Den offentliga 

konsten tillhör alla och är inte i privat ägo och den kallas också ibland konstnärlig 

gestaltning. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande varumärken och 

attraktiva för boende och besökare.  

• Fast konst integreras eller monteras i byggnader eller på marken utanför 

byggnaden. Det kan också vara konstnärlig utsmyckning som integreras i det 

offentliga uterummet till exempel i parker, grönstrukturer, på torg, broar, 

skyltar, belysning.   

• Lös konst hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk 

påverkan till exempel målningar, fotografier, mindre skulpturer och 

installationer. 

3 MÅL FÖR KOMMUNENS OFFENTLIGA KONST  

Kommunen har ett stort ansvar för den fysiska miljön och att denna ges goda 

estetiska värden. En tilltalande miljö är viktig för kommuninvånarnas trivsel och 

välbefinnande och ökar också identifieringen med hembygden.  
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Konsten ska spegla historiska och kulturella dimensioner och bygga broar mellan 

människor. Den gestaltande miljön ska betraktas som en helhet. Konsten ska vara 

en naturlig del av planeringen.  

Kommunens mål med offentlig konst är att: 

• Den offentliga konsten ska placeras i kommunens olika lokaler och 

offentliga platser utifrån principen att så många människor som möjligt 

kan ta del av den.  

• Tillgänglighet skall vara ett ledord när det gäller fördelning och 

utplacering.  

• Inköp av offentlig konst ska upphandlas eller köpas in i enlighet med 

riktlinjer för offentlig konst. 

• Vid inköp av konst ska jämlikhet, mångfald och olika uttrycksmedel 

beaktas så att en god balans uppstår.  

• Sala kommun eftersträvar inköp av konst från nu verksamma konstnärer 

och konstsamlingen ska värna om det lokala och regionala kulturarvet. 

Samlingen utökas därför med verk som främst representerar det lokala 

och regionala konstlivet. En god spridning vad gäller konstnärskap, 

material, uttryck och tekniker ska eftersträvas.  

• Mångsidighet ska eftersträvas genom ett inköp av konst i varierande 

teknik och uttryck. 

• Pedagogisk funktion tillämpas t ex vid inköp av leksaksskulpturer till 

förskola eller skola, då förskolans/skolans synpunkter ska beaktas.  

• Vid anlitande av konstnärer utöver själva inköpet av konstverket ska 

Medverkans- och utställningsavtalet, MU-avtalet, tillämpas. Exempelvis 

föreläsningar, pedagogisk verksamhet som görs i samband med 

invigningen.  

• För fast konst är målet att avsätta 1% för konstnärlig gestaltning från 

Kommunstyrelsen.  

• För lös konst avsätts medel från Kultur och fritidsnämnden.  
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4 ROLLER OCH ANSVAR  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den offentliga miljön och den 

offentliga konsten. Kommunstyrelsen avsätter en årlig budget för den fasta 

konsten. Kommunstyrelsen avgör om kommunen kan ta emot donationer av fast 

konst. Kommunstyrelsen ansvarar för all fast konst, som drift och underhåll samt 

ansvarar för inköp, bedömning av kvalité och placeringar. 

Kultur- och fritidsnämnden är på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarig för all 

lös konst så som förvaring och underhåll. Kultur- och fritidsnämnden avsätter en 

årlig budget för den lösa konsten. Kultur- och fritidsnämnden avgör om 

kommunen kan ta emot donationer av lös konst samt ansvarar för inköp, 

bedömning av kvalité och placeringar. 
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