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2019-02-26
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr 2018/98
Revidering av konstpolicy
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Konstpolicy.
Ärendet i korthet

Järfälla kommun har sedan 1996 en av Utbildnings- och kulturnämnden antagen
Policy för utställningsverksamheten. Den är fortfarande är aktuell men behöver
revideras och kompletteras. Järfälla kultur ansvarar för hela konstområdet inom
kommunen och inte enbart utställningsverksamheten. Genom den föreslagna
revideringen kan policyn bättre fungera som ett stöd i arbetet för ansvarig personal i
kommunen. Den ökar även transparensen gentemot kommunens medborgare.
I den föreslagna revideringen finns rutiner kring inköp av konst, lån från kommunens
konstsamling till kommunens lokaler, gallring, donationer, inventering, försäkring
samt rutiner för stöld eller skadegörelse. Även rutinerna för arbetet kring 1 % -regeln
för offentlig konst tas upp.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2018-02-26
2. Policy för utställningsverksamheten, Utbildnings- och kulturnämnden, 1996-02-16
3. Konstpolicy för Järfälla kommun, dnr. 2018/98
Bakgrund

1996 antogs en Policy för utställningsverksamheten vars grundtext fortfarande är
aktuell.
”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.
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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.”
Ovanstående text har i det nya förslaget kompletteras med gällande rutiner för
dagens konstverksamhet, utifrån bifogat underlag.
Järfälla kultur har omfattande verksamhet inom konstområdet. Enheten ansvarar för
konstutställningarna i Jakobsbergs konsthall. Barn och unga erbjuds konstpedagogisk
verksamhet kopplade till utställningarna.
Sedan 1996 arrangerar Järfälla kultur skulpturutställningar i Görvälns slottspark,
vartannat år under sommarmånaderna. Utställningarna har en inriktning på
konstnärer etablerade på riksplanet.
På Hyllan i Jakobsbergs ges tillfälle för amatörkonstnärer med lokal anknytning att
ha skärmutställningar under fyra utställningsperioder à två veckor per år.
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.
Järfälla följer också 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.
Analys

Sedan Järfälla kommuns policy för utställningsverksamheten antogs 1996 har arbetet
inom konstområdet blivit mer omfattande. En revidering av policyn föreslås för att
ge en mer heltäckande vägledning utifrån nuvarande uppdrag.
Överväganden

Revideringen av nuvarande policy bygger på förändrade förutsättningar.
En genomgång av andra kommuners konstpolicyer har funnits som
jämförelsematerial inför revideringen.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Svar: ja.
2. Innebär förslaget att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Svar: ja.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Svar: nej.
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Ekonomiska konsekvenser

En revidering av konstpolicyn innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslaget till Konstpolicy.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
Agneta Danielsson
Kulturchef

Beslutet ska skickas till

Akten
Järfälla kultur

