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Om 
SÄFFLE KOMMUNS  
KONSTSAMLING 
 
 
Konsten  
på din  
arbetsplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har frågor eller funderingar kring  
Säffle kommuns konstsamling kontakta: 
Kulturkansliet 
Kultursekreteraren 
Telefon: 0533-68 16 15 
 



VEM HAR ANSVAR FÖR KONSTEN? 
Säffle kommuns konst placeras ut i offentliga 
miljöer och på arbetsplatser inom den kommunala 
förvaltningen. 
 
 
Konsten ägs av Säffle kommun, men kultur-
kansliet köper in, förvaltar och vårdar konsten. 
Om något blir skadat, stulet eller om du behöver 
hjälp med utsmyckning ska du vända dig till 
kultursekreteraren.  
 
 
Inom varje förvaltning är förvaltningschefen 
ansvarig för den konst som finns placerad inom 
förvaltningens lokaler, om ingen annan har 
utsetts.  
Ansvaret innebär att se till att konsten hanteras på 
rätt sätt och att kultursekreteraren får information 
om exempelvis flytt, stöld eller skadegörelse av 
konstverk. 
 
 
VEM FÅR LÅNA? 
Tillgänglighet 
”Kulturnämnden skall inom ramen för beviljade 
anslag förvärva konst och konsthantverk och de 
anskaffade verken skall placeras i olika 
kommunala lokaler utifrån principen att så många 
människor som möjligt kan ta del av dem. 
Tillgänglighet skall vara ett ledord när det gäller 
fördelning och utplacering.” 
 
 
ALL KONST ÄR REGISTRERAD 
Alla konstverk som tillhör Säffle kommun är 
numrerade på baksidan och finns i ett register hos 
kultursekreteraren. Ex: SKK/ nr 187 (Säffle 
Kommuns Konstsamling).  
Det finns även fotografier av samtliga konstverk.  
En aktuell förteckning ska också finnas hos 
respektive förvaltnings konstansvariga. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OM KONSTVERK SKADAS, FLYTTAS 
ELLER FÖRSVINNER 
För att man snabbt ska upptäcka om något blir 
stulet eller försvinner, får inte konstverk flyttas 
utan att konstansvarig och kultursekreteraren 
meddelas. 
Kontakta alltid kultursekreteraren om ett konst-
verk skadas. Kultursekreteraren ansvarar för 
reparation av den konst som ingår i konstsam-
lingen. 
Kultursekreteraren ska omedelbart meddelas om 
ett konstverk misstänks vara stulet.  
 
 
OM NI SKA FLYTTA ELLER RENOVERA 
Vid renovering eller flytt till nya lokaler är det 
inte säkert att befintlig konst passar in. 
Kultursekreteraren kan då hjälpa till med förnyad 
utsmyckning. Ta kontakt i god tid.  
Konst som inte är upphängd ska lämnas tillbaka 
till kulturförvaltningen. Risken för att konsten 
skadas eller försvinner är stor om den blir stående 
i förråd eller liknande. 
 
 
FOTOGRAFERING OCH AVBILDNING AV 
KONSTVERK 
Alla konstnärer är skyddade av sin upphovsrätt. 
Det innebär att konstnären alltid måste kontaktas 
om man vill fotografera eller avbilda ett konstverk 
för att publicera eller använda exempelvis: 

• i trycksaker, tidningar och diabilder 
• i datorer och på hemsidor 
• som dekoration på porslin eller textilier 
• i TV och på film. 

Konstnären har också rätt till ersättning. Dess-
utom ska konstnärens namn alltid anges. Upp-
hovsrätten innebär också att man inte får förvan-
ska, täcka över, ändra eller ta bort delar av ett 
konstverk. Upphovsrätt till ett verk gäller i 70 år 
från upphovsmannens död.  
Mer information om upphovsrätt finns att få hos 
BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige 
(www.bus.se) eller Konstnärernas riksorganisa-
tion, KRO (www.kro.se). 
 
 
 
 

http://www.bus.se/
http://www.kro.se/


 
PRIVATA KONSTVERK 
Om privat konst finns i kommunens lokaler, 
exempelvis i enskilda tjänsterum, måste det klart 
framgå att konsten är privat, så att inga missför-
stånd sker vid konstinventeringar. Tänk på att 
kommunen inte kan ta ansvar för privat konst, den 
är ej försäkrad mot stöld och skada. 
 
 
 
 
 
Konstpolicy – SÄFFLE KOMMUN 
 
”Konst och konsthantverk är en del av 
vår vardagsmiljö och konstens funktion i 
samhället är flerfaldig. Den kan skänka 
njutning och trivsel men också vara 
väckande, upplysande och provocerande. 
Den kan stimulera till nytänkande och 
debatt och den kan dekorera och berika 
det offentliga rummet. 
 
Kommunen behöver förvärva konstverk 
av olika slag för att kunna bidra till att 
skapa och vidmakthålla vackra, kreativa 
och utmanande miljöer i bygden, bl.a. 
genom konstnärlig utsmyckning och 
försköning av offentliga miljöer, 
byggnader och lokaler. Kommunen skall i 
övrigt verka för ett vitalt och stimulerande 
konstliv och inte värja för det 
utmanande.” 
 
/Se vidare  
Säffle kommuns KONSTPOLICY, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 juni 2006, § 94./ 
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