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Inledning
Konstpolicyn reglerar ansvar och förhållningssätt gällande kommunens produktion 
av konstutställningar, inköp, placering, omplacering och tillsyn av kommunens 
konst, framtagande av konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln, underhåll av 
konstregistret samt rådgivning inom konstområdet. 

Konstpolicyn utgår från de nationella kulturpolitiska målen (2009): 
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden är ansvarig nämnd för konstområdet inom 
Järfälla kommun. 

Utställningsverksamhet 
Utställningsverksamheten ska präglas av mångsidighet och variation. Publiken ska 
möta olika temperament och konstarter, olika tekniker och uttryck. Såväl det 
etablerade som det nya och oväntade ska förekomma. Verksamheten väjer inte för 
det utmanande, men vill också visa upp det traditionella.

Verksamheten ska ses som en konstbildningsinstitution som också vänder sig till en 
ovan konstpublik. Kvalitetskravet ska ställas högt och varje utställning ses som ett 
inlägg i en diskussion om kvalitetsbegreppet. Amatörkonsten måste bedömas utifrån 
sina egna förutsättningar, men också här bör kvalitetskraven finnas.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har ett särskilt ansvar för att främja 
utvecklingen av konstlivet i kommunen genom att stödja lokala konstnärer, 
föreningar, studieförbund, skola och barnomsorg i deras ambitioner inom området.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden erbjuder barn och unga konstpedagogisk 
verksamhet kopplad till utställningar.  

Inköp av konst till kommunen
Lös konst
Sedan mitten av 1960-talet görs årligen inköp av bildkonst; främst måleri, grafik, 
fotografi och skulptur. Konstverken är avsedda att utsmycka lokaler där kommunal 
verksamhet bedrivs. Utöver konstnärliga och estetiska kvaliteter tas följande aspekter 
i beaktande:
– En bredd i valen av inköp vad avser teknik, material, motiv och estetiskt uttryck.
– En bred representation vad avser konstnärernas ålder, kön och etnisk bakgrund.
– Inköp av lokala yrkesverksamma konstnärer när de ställer ut i olika sammanhang.

1 Antagen av kommunfullmäktige 2020-08-24 



– Förstärka konstlivet som helhet genom att främst göra inköp av nu levande
konstnärer som ställer ut på gallerier och konstinstitutioner.

Den årliga inköpsbudgeten är främst avsedd för att köpa fler konstverk som ska 
kunna nå ut till så många som möjligt i kommunala lokaler för kommunala 
medarbetare samt allmänheten.

Konstnärliga gestaltningar, enligt 1%-regeln
Järfälla följer sedan mitten av 1960-talet den så kallade 1%-regeln. En procent av 
budgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastighet i kommunal ägo går till 
platsspecifika konstnärliga gestaltningar. Vid om- och tillbyggnad finns en övre 
gräns på 100 tkr för konstnärlig gestaltning.

Efter uppförande och besiktning ligger ansvaret för konstverkets skötsel och vård på 
fastighetens brukare och förvaltare.

Konstnärliga gestaltningar, övriga
Vid kommunala utsmyckningsuppdrag och eller samarbeten utanför 1%-regeln 
tillämpas likande förfarande som ovan.   

Förvaltning av lös konst 
Alla kommunens inköpta och registrerade konstverk ingår i kommunens 
konstsamling.

Lån av konstverk från Järfälla kommuns konstsamling 
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för lån av konstverk inom 
kommunens verksamhetslokaler, placering och omplacering tillsammans med berörd 
enhet/person. Kostnad för reparation av skadade konstverk står registrerad 
avdelning/enhet för. Även förkomna konstverk ska ersättas av registrerad låntagare. 

Lån till externa parter genomförs efter avtal där hantering av verk och 
försäkringsfrågor klargörs. 

Gåvor och donationer 
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden avgör om det finns möjlighet och relevans att 
ta emot och förvalta konstdonationer till Järfälla kommun. Konstnärliga kvalitetskrav 
har första prioritet och vid bedömning av mottagande ska särskild vikt läggas vid 
konstnärens och/eller konstverkets anknytning till Järfälla kommun. 

Donationer ska vara villkorslösa vilket innebär att kommunen får fri dispositionsrätt 
över konstverket. 

Gallring av konst 
Om konstverk inte går att reparera på grund av ekonomiska eller tekniska skäl kan 
beslut om kassering tas. 

Inventering 
Inventering av kommunens konstverk sker kontinuerligt. 



Stöld 
Stöld av Järfälla kommuns konst ska polisanmälas. 

Försäkring 
Kommunens konst ingår i kommunens egendomsförsäkring. 
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