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Konstpolicy för Järfälla kommun
Järfälla Kultur, kommunens kulturkontor, ansvarar för konstområdet inom
Kommunen. Detta innebär inköp av konst till kommunala lokaler och till Görvälns
skulpturpark. Produktion av konstutställningar i Jakobsbergs konsthall, Görväln
slottspark samt på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek. Ansvar för framtagande av konstnärliga gestaltningar till kommunala fastigheter enligt 1%-regeln, för tillsyn av den
offentliga konsten samt att hålla konstregistret aktuellt. Järfälla Kultur fungerar även
som rådgivare i konstfrågor inom kommunen.
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
Järfälla Kultur ansvarar för konstutställningar i Jakobsbergs konsthall och Görvälns
slottspark samt på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek.
”Konstverksamheten ska präglas av mångsidighet och variation. Publiken ska möte
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.
Järfälla Kultur 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.”
Jakobsbergs konsthall
Järfälla Kultur arrangerar utställningsverksamheten i Jakobsbergs konsthall, vanligtvis sju utställningar per år och följer den antagna policyn för utställningsverksamheten. En utställning per år skall ha lokal anknytning, åtminstone vartannat år i form
av en jurybedömd salong och en gång per år har skolorna eller förskolorna i kommunen utställning i konsthallen. Information och kontaktuppgifter för utställningsansökan finns på kommunens hemsida.
Ersättning till utställande professionella konstnärer utgår enligt framtaget avtal av
KRO, Konstnärernas Riksorganisation.

Görvälns slottspark
Sedan 1996 arrangerar Järfälla Kultur skulpturutställningar i Görvälns slottspark,
vartannat år under sommarmånaderna. Utställningarna har en inriktning på konstnärer etablerade på riksplanet.
Hyllan på Jakobsbergs bibliotek
På Hyllan i Jakobsbergs ges tillfälle för amatörkonstnärer med lokal anknytning att
ha skärmutställningar under fyra utställningsperioder à två veckor per år.
Graffiti
Graffiti är en internationellt etablerad och självständig konstform som växt fram ur
ungdomskulturen och har visats på museer och gallerier runt hela världen sedan
1980-talet. Graffitin arbetar med traditionella materialen inom konsten; måleri på
duk och teckning, men även i utomhusmiljöer.
Järfälla kommun har nolltolerans mot illegal graffiti och klotter på allmän plats.
KONSTPEDAGOGIK
Järfälla kultur erbjuder barn och unga konstpedagogisk verksamhet kopplad till utställningar i Jakobsbergs konsthall.
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, såsom arbetsrum, sammanträdesrum, samtalsrum, receptioner
och dylikt. Kommunens konstansvarige kultursekreterare är ansvarig för inköp av
konst enligt en årligt avsatt budget.
Utöver konstnärliga och estetiska kvalitetsaspekter tas följande faktorer i beaktande:
Man bör tänka på en bredd i valen av inköp vad avser teknik, material, motiv och
estetiskt uttryck.
Man bör tänka på en bred representation vad avser konstnärernas ålder, kön och etnisk bakgrund.
Man bör vara mån om att göra inköp av lokala yrkesverksamma konstnärer när de
ställer ut i olika sammanhang.
Man bör förstärka konstlivet som helhet genom att främst göra inköp av nu levande
konstnärer som ställer ut på seriösa gallerier och konstinstitutioner.
Man bör regelmässigt göra inköp av utställande konstnärer i den kommunalt drivna
konsthallen, Jakobsbergs konsthall i Jakobsbergs bibliotek. Inköpet kan betraktas
som en förstärkning av den utställningsersättning utställande konstnärer får.

Den årliga inköpsbudgeten är främst avsedd för att köpa fler verk till lägre prisnivåer
än få verk i högre prisnivå; konstverken skall kunna nå ut till så många som möjligt:
kommunala lokaler och kommunala medarbetare samt även allmänheten.
Görvälns skulpturpark
Sedan 1997 har en skulpturpark succesivt byggts upp i Görvälns slottspark. Förutsättningen för inköpen är de bidrag som ges från de tre företagen Saab i Järfälla med
Görvälns Kulturpris, Allba Holding och JM i Kallhäll. Vid inköpen till Görvälns
skulpturpark tas främst i beaktande följande kriterier: Konstnärliga och estetiska kvaliteter samt bredd i valen av skulpturala tekniker och material.
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 är en övre gräns på 100 tkr
för konstnärlig gestaltning.
Fastighetsavdelningen och konstansvarig kultursekreterare träffas regelbundet och då
fastställs vilka fastigheter som är aktuella för konstnärliga gestaltningsuppdrag.
En arbetsgrupp bildas, bestående av kultursekreterare, verksamhetschef och personal
från den aktuella fastigheten. Ansvarig projektledare på Fastighetsavdelningen medverkar på arbetsgruppens möten eller informeras i varje beslutssteg.
Gruppen väljer ut en lämplig konstnär kvalificerad för uppdraget utifrån verksamhetens önskemål.
Gruppen tar ställning till konstnärens skissförslag och eventuella revideringar kan förekomma på estetiska eller praktiska grunder.
När konstverket är uppfört på plats skall det godkännas av arbetsgruppen och även
besiktigas av fastighetsavdelningen.
Efter besiktigandet ligger ansvaret för konstverkets skötsel och vård på fastighetens
brukare och förvaltare, eventuella åtgärder görs i samråd med konstansvarig kultursekreterare.
FÖRVALTNING AV LÖS KONST I KOMMUNEN
Lån av konstverk från Järfälla kommuns konstsamling
Som anställd i Järfälla kommun finns möjlighet att låna konstverk ur kommunens
konstsamling för arbetsrum, mötesrum, receptioner et cetera. De flesta konstverken
finns utplacerade i kommunala lokaler men det finns ett konstlager på Kulturkontoret
som det är fritt att välja ur för kommunens medarbetare. Varje lån registreras på den
enskilde låntagaren och avdelning/enhet. Ansvaret för det lånade konstverket har den
person/avdelning som kvitterat ut verket. Kostnad för reparation av skadade konstverk står registrerad avdelning/enhet för. Även förkomna konstverk skall ersättas av
registrerad låntagare.

Gåvor och donationer
Kulturkontoret 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 konstverket inte går att reparera på grund av ekonomiska eller tekniska skäl kan
beslut om kassering tas.
Framför allt äldre grafik är ofta ramad med icke syrafria passepartouter och grafiken
kan ta skada. Bladen bör tas ur ramen och passepartouten avlägsnas. Grafiken sparas
i grafikskåp och blad med speciellt konstnärligt värde kan ramas om.
Inventering
Inventering av kommunens konstverk sker kontinuerligt.
Stöld
Stöld av Järfälla kommuns konst ska polisanmälas.
Försäkring
Kommunens konst ingår i kommunens egendomsförsäkring.

