
 

Konstpolicy för Eslövs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, § 86 b 

 

 

Syftet med kommunens konstinköp är att berika och förbättra kommunens offentliga miljö 

samt att stimulera och stödja konstlivet och konstintresset i kommunen. Kultur- och 

fritidsnämnden är den facknämnd som ansvarar och beslutar om offentlig konst och 

konstnärlig utsmyckning/gestaltning vid nybyggnation och ombyggnad av offentliga lokaler. 

 

Det finns två typer av offentlig konst; fast konstnärlig utsmyckning samt lös konstnärlig 

utsmyckning. Med fast konstnärlig utsmyckning avses konst som integreras eller monteras i 

byggnader eller på marken utanför byggnaden. Den fasta utsmyckningen/gestaltningen kan ha 

byggnadsteknisk påverkan. Med lös konstnärlig utsmyckning menas konstnärlig utsmyckning 

som hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan t.ex. målningar, 

fotografier, mindre skulpturer mm. 

 

Fast konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

Vid planering av nybyggnation eller ombyggnad av kommunala byggnader, ska ansvarig 

förvaltning ta upp frågan om utsmyckning/gestaltning med Kultur och Fritid. Ansvarig 

förvaltning ser till att budgetering för konstnärlig utsmyckning görs. Kultur- och 

fritidsnämnden administrerar utsmyckningsärenden. Vid byggprojekt där mer än två 

basbelopp avsatts till konstnärlig utsmyckning ska en konstkommitté bildas med 

representanter från Kultur och Fritid, byggprojektörer, byggnadens brukare samt eventuell 

konstkonsult. Om den konstnärliga utsmyckningen ska placeras utomhus i gatu- eller 

parkmiljö ska representanter från Miljö och Samhällsbyggnad ingå i konstkommittén. 

 

Den fasta konstnärliga utsmyckningen som införskaffats enligt ovan är att betrakta som en del 

av byggnaden och fastighetsägaren har ansvar för drift, skötsel och planerat underhåll. För 

den offentliga konsten som är placerad utomhus i gatu- och parkmiljö, t.ex. skulpturer och 

fontäner, har Miljö och Samhällsbyggnad ansvar för drift, skötsel och planerat underhåll. 

 

Kultur och Fritid har ansvar för att upprätthålla, ajourhålla och tillgängliggöra ett register över 

denna konst. 

 

Lös konstnärlig utsmyckning 

Kultur och Fritid ansvarar för inköp av den lösa konstnärliga utsmyckningen. Konsten 

placeras i första hand i offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. I mån av tillgång kan 

den också placeras i personalrum eller enskilda arbetsrum. 

 

Konsten ägs av Eslövs kommun men Kultur och Fritid köper in, förvaltar och vårdar konsten. 

Om något blir stulet eller skadat ska Kultur och Fritid kontaktas. Inom varje förvaltning är 

förvaltningschefen, om ingen annan utsetts, ansvarig för den konst som finns och ansvaret 

innebär att se till att konsten hanteras på rätt sätt och att Kultur och Fritid får information om 

flytt, stöld eller skadegörelse av konstverk. Konstansvarig på respektive förvaltning svarar 

även för att konstverken inventeras en gång per år. 

 

Urval/inköpspolicy 

Kultur och Fritid skall köpa aktuell konst av god kvalité företrädesvis av i Sverige bosatta 

professionella konstnärer, gärna från regionen. När det gäller lös utsmyckning ska Kultur och 



Fritid företrädesvis välja inköp från gallerier, konsthallar etc. inom regionen och på detta sätt 

även stödja denna verksamhet.  

I övrigt ska gällande inköpspolicy för Eslövs kommun och delegationsregler för kultur- och 

fritidsnämnden följas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


