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1 INLEDNING OCH BAKGRUND  

Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, 

ge estetiska upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och ger möjlighet 

till reflektion.  Under de senaste åren har ett flertal offentliga konstverk invigts 

och en inventering och ett register över all konst i det offentliga rummet har upp-

rättats. 

2016 tog kommunfullmäktige fram en första Policy för offentlig konst för hur Sala 

kommun ska arbeta med den offentliga konsten. Med offentlig konst avses konst 

som ägs av Sala kommun. Policyn reviderades 2019-12-16 och övergripande för-

hållningssätt till den offentliga konsten i kommunen. 

Syftet med Riktlinjer för offentlig konst är att skapa förutsättningar för att arbeta 

systematiskt, konsekvent och strukturerat med den offentliga konsten i Sala kom-

mun och är ett vägledande dokument för politiker, tjänstepersoner och verk-

samma i kommunen. Den ska även ge överblick och ge riktlinjer för det löpande 

underhållsarbetet, nya projekt och vidareutveckling i framtiden. 

Detta dokument är en revidering av Kultur- och Fritidsnämndens handlingsplan 

för offentlig konst. Enligt kommunens Riktlinjer för styrdokument har handlings-

planen bytt namn till ”Riktlinjer för öffentlig könst”.  

1.1 Armlängds avstånd 

De förtroendevalda ska besluta om storleken på anslagen, men aldrig ha infly-

tande över hur de fördelas, ”armlängds avstånd-principen”. På så sätt utgör prin-

cipen en garanti för att konstnärlig frihet och konstnärlig kvalitet kan upprätthål-

las inom alla konstområden.  

Principen öm ”armlängds avstånd” handlar öm demökrati öch yttrandefrihet, öm 

konstnärlig kvalitet och förtroende för profession och kunskap. Det är sakkun-

niga som ska göra bedömningar och fatta beslut om offentligt finansierad konst 

och utställningar.  

1.2 Registrering av konst 

Kommunens konst registreras i en konstdatabas. Kultur och fritidsnämnden an-

svarar för registreringen av konsten.  

I samband med flytt eller avyttrade av lokaler och fastighet åligger det verksam-

heten att rapportera det till Kultur och fritidskontoret.  
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2 LÖS KONST  

Kultur- och fritidsnämnden avsätter årligen medel för offentlig konst. En 

konstansvarig tjänsteperson är utsedd som ansvarar för den lösa konsten. Den 

konstansvariga för anteckningar om byte, flytt av konstverk eller stöld och hand-

har kommunens konstdatabas samt ska hålla policydokument och riktlinjer upp-

daterade.  

För den del av konsten som ingår i Sala konstförenings samling ansvarar före-

ningen själv för. 

2.1 Inköp av lös konst 

Den konstansvarige tjänstepersonen har ett verkställande ansvar vid köp av 

konst och efter beslut från Kultur- och Fritidsnämnden. Vid behov kan en rådgi-

vande referensgrupp inrättas som stöd (t ex konstexperter, konstvetare och/eller 

brukare). 

Initiativ till konstprojekt kan komma från Kultur- och fritidskontoret, andra för-

valtningar inom kommunen, konstnärer eller allmänheten.  

Inköp av konst ska primärt göras på utställningar i gallerier, konstitutioner eller 

konstföreningar. 

2.2 Underhåll, inventering, gallring och förvaring  

Kultur- och fritidsnämnden årliga medel för offentlig konst innefattar även un-

derhåll, reparation och restaurering.  Den konstansvarige tjänstepersonen har 

mandat och ansvarar för underhåll, inventering och gallring av konsten. Vid 

skada, stöld, underhåll eller reparation ska ansvarig tjänsteperson underrättas. 

Om skadad konst utgör en fara för allmänheten bör den avlägsnas. En doku-

mentation om avvecklingen förs in i konstdatabasen. Ett avvecklat konstverk be-

håller sitt registreringsnummer i konstdatabasen. 

I dagsläget har inte Sala kommun en plats avsedd för kommunens konstsamling, 

utan konsten förvaras i Stadsbiblioteket. Konsten bör förvaras säkert för brand, 

stöld och ha rätt klimat- och ljusförhållanden. 

2.3 Tjänsterumskonst 

För anställda i Sala kommun finns möjlighet att låna konst att ha på sitt tjänste-

rum. Intresserade tar kontakt med konstansvarig tjänsteperson som visar kons-

ten och i det personliga mötet väljs konstverket ut. Att få se konstverket i verklig-

heten är avgörande då det gäller material, storlek, färg och teknik. Låntagaren 
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transporterar själv sitt verk till arbetsplatsen efter att verket förts in i konstdata-

basen. Önskar låntagaren lämna tillbaka konsten kontaktas konstasvarig tjänste-

person.  

2.4 Upphovsrätt  

Upphovsrätten skyddar konstnärers och skapande upphovsmäns rättigheter att 

bestämma över sina verk. 

Organisationen BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige företräder drygt 8000 

svenska konstnärer. BUS fungerar som en mellanhand mellan bildkonstnärer och 

kommuner som vill använda konst i sin verksamhet. Detta gäller även t ex foto-

grafier av offentligt konstverk av BUS-ansluten konstnär som publiceras på kom-

munens hemsida. 

Referenser: 

MU-avtal 

http://www.kro.se/mu-och-avtal 

BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige är en organisation för bildkonstnärer 

http://bus.se 

3 FAST KONST  

Tekniska kontoret ansvarar för den fasta konsten. För investeringar finns en ge-
mensam summa för hela kontoret. Driftmässigt delas den fasta konsten upp i två 
olika typer; Fast konst på offentlig plats och fast konst i kommunala lokaler. För 
konsten på offentlig plats ansvarar Gata-parkenheten för driften. För fast konst 
på kommunala lokaler ansvarar Fastighetsenheten.  
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3.1 Inköp av konst  

 

3.1.1 ÅRLIG BUDGET  

Utgångspunkten är 1% - målet ska följas. En summa på Tekniska kontoret avsätts 

årligen till offentlig konst för att få en ökad tillgänglighet och spridning. Summan 

baseras på alla strategiska investeringar på kontoret över 10 miljoner med ett 

snitt på de tre kommande åren. Denna summa läggs med i det strategiska inspel 

som tjänstepersoner ansvarar för att lämna till de förtroendevalda. Stadsträd-

gårdsmästaren ansvarar för budgeten.  

3.1.2 KONSTGRUPP  

En konstgrupp ansvarar för att prioritera, föreslå och utse lämpliga konstprojekt. 

Gruppen har återkommande möten minst en gång per år. Stadsträdgårdsmästare 

är sammankallande. En representant från Fastighetsenheten, en från gata-park, 

en från Planering och utveckling och en från Kultur och fritid bjuds in till grup-

pen.  

3.1.3 STARTBESKED  

Konstgruppen tar fram förslag på konstprojekt som sedan godkänns i KSLU i ett 

startbesked, likt alla investeringsprojekt som Tekniska kontoret gör. Där present-

eras placering, budget, ramar och driftkonsekvenser av projektet.  

Årlig budget Konstgrupp 
Startbesked 

politiken

Projektgrupp  Genomförande Invigning 
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3.1.4 PROJEKTGRUPP FRÅN GENOMFÖRANDE TILL INVIGNING 

När startbesked för projektet har getts utses en projektgrupp med lämpliga tjäns-

tepersoner anpassade till projektet. Projektet utförs med de krav som finns i la-

gen om offentlig upphandling, ev konstprogram och konstkonsult. Representan-

ter för verksamheter som direkt berörs av konstprojektet kan bjudas in.  

Projektgruppen ansvarar för projektet tills det är invigt och slutbesiktning skett. 

Det nya verket ska rapporteras till Kultur- och fritidskontoret för registrering i 

konstdatabasen.  

 

3.2 Skötsel av fast konst  

Konst som är placerad i den offentliga miljön är ständigt utsatt för slitage. Det rör 

sig framför allt om väder och vind, men också om skadegörelse av olika slag. Den 

offentliga konsten ska genomgå en inventering varje år över konstens skick och 

status. Detta dokumenteras i ett protokoll som sparas i arkivet. Protokollen kan 

sedan användas som stöd vid arbetet med budget för respektive drift.  
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4 VISNINGAR AV OFFENTLIG KONST  

Att synliggöra kommunens konstsamling både för invånare och tjänstepersoner 

som arbetar inom kommunal verksamhet kan göras genom visningar av konsten. 

Kultur- och Fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret ett uppdrag att ge-

nomföra utställningar och visningar av Sala kommuns offentliga konst. För vis-

ning i kommunens lokaler ska hänsyn tas till verksamheten som bedrivs där.  

4.1 Skyltar och information 

Skyltning av konsten ska följa kommunens beslutade ”Riktlinjer för skyltning och 

grafisk manual för Sala kommun”. Skyltningen ingår i underhållningsplanen. 

Utformning av skylt till konsten ska ha en gemensam utformning och ett lämpligt 

och enhetligt förslag ska arbetas fram av Kultur och fritid vad gäller den lösa 

konsten och Tekniska kontoret för den fasta konsten. Här uppges konstnärs-

namn, titel, tillkomstår och eventuellt annan information.  
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5 GÅVOR OCH FÖRSÄLJNING  

5.1.1 GÅVOR  

En gåva/donation är ett konstverk som inte kommunen köper in själv. 

Kommunstyrelsen avgör om kommunen kan ta emot donation för fast konst och 

Kultur- och fritidsnämnden avgör donation för lös konst. 

I beslutet att ta emot donationen ska kommunens ekonomiska åtaganden klargö-

ras. Det kan till exempel gälla om utförande och karaktär kräver lokal- eller 

markhyra eller medför byggnadstekniska konsekvenser. Kommunen kan inte ga-

rantera givaren att gåvan för all framtid kommer finnas i den kommunala organi-

sationens lokaler och ägande.  

Gåvan/donationen ska rapporteras till Kultur- och fritidskontoret för registrering 

i konstdatabasen samt vårdas i likhet med inköpt konst.  

5.1.2 FÖRSÄLJNING 

Det är inte tillåtet att sälja eller bortskänka kommunens konstverk. Inte heller 

ska personal inom kommunens verksamheter ha rätt att köpa konstverk ur sam-

lingen. Enstaka undantag från dessa regler kan ske efter beslut i Kultur- och fri-

tidsnämnden eller i Kommunstyrelsen och då mycket speciella skäl föreligger.  
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