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Landstingsstyrelsen

Avyttring av konst -regelverk
Bakgrund
I samband med ombyggnationer och renoveringar får Landstingets konstavdelning
tillbaka konstverk som inte längre upplevs som lämpliga för verksamheterna.
Konsten kan vara gammal, skadad, blekt, opassande eller upplevas som
frånstötande eller tråkig av patienter och vårdpersonal. Dessa verk tar idag upp
väldigt mycket plats i Landstingets konstförråd. Idag har förvaltningens Kulturoch utvecklingsenhet endast möjlighet att förvara konst i mindre omfattning.
I andra landsting har man valt att avskriva returnerad konst allt eftersom. I vissa
fall kasseras konsten, i vissa fall erbjuds den till museer eller tillbaka till
konstnären, i andra fall säljs konsten på auktion eller så arrangeras s.k. ”konstloppis”.

Regelverk
Landstinget har oavsett konstens utryck ett ansvar mot de konstnärer som anlitats
och representeras hos Landstinget. Förstöra återlämnad konst bedöms inte som en
bra lösning samtidigt som det heller inte är möjligt för Landstinget att agera
museum. För att i likhet med byggnation ständig kunna förnya konst föreslås
följande regelverk för konst som återlämnas till Landstingets konstförråd.
•
•
•

konstverk som bedöms värdefulla och representerar lokala konstnärer ska
behållas.
konstverk som är skadad, blekt eller på något annat sätt blivit ofullständig
ska kasseras.
andra institutioner kan i undantagsfall erbjudas konst som är tidstypisk,
eller bevarandevärd eller gjord av en särskild konstnär. Erbjudande
innebär att konst kan överlåtas utan ekonomisk ersättning.

Beslut fattas av kulturchefen.
Konst som avyttras eller överlåts till annan institution utrangeras i Landstingets
anläggningsregister.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna regelverk för avyttring av konst.
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Avyttring av konst – regelverk
Delegationen diskuterar ärendet. Jarl Karlsson menar att en
av punkterna under regelverk ska ändras. Där står att
konstverk som är skadat kan kasseras detta bör ändras till
ska kasseras.
Beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår
landstingsstyrelsen besluta
att efter ovanstående ändring godkänna regelverk för
avyttring av konst.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
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