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Solna stads konstplan och  
riktlinjer för konstsamlingen 
I Solna stad ska konsten vara en naturlig del av stadens gestaltning och stadsplanering, i såväl 
befntliga som nya bostadsområden. Sedan 1950-talet har staden investerat i konstverk för 
ofentliga rum, både inomhus och utomhus. Sedan dess har konsten spelat en viktig roll i 
gestaltningen av gemensamma rum och bidragit till unika platser och boendemiljöer runt om 
i staden. Att ett konstverk genomförs visar på omsorg och en vilja att investera i den lokala 
miljön, inte bara ekonomiskt, vilket skapar och förstärker en upplevelse av värdighet. Kon-
sten kan bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, 
identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Solna stad ska också 
möjliggöra för konstnärligt medskapande i de ofentliga rummen för öka delaktighet och 
kreativitet hos Solnaborna. 

Detta dokument samlar stadens arbete med konsten och innehåller såväl ekonomiska riktlinjer 
som övergripande mål samt arbetsrutiner för förvaltning, underhåll och synliggörande. 

Övergripande mål 
Stadens arbete med konst i ofentliga rum ska: 

• levandegöra stadens kulturmiljöer 

• bidra till en hållbar och attraktiv stad 

• främja en jämställd och inkluderande stadsmiljö 

• utgöra en trygghets- och värdeskapande resurs 

Schlarafenland, 2001 © Roland Persson /Bildupphovsrätt 2023. Platsspecifkt verk för torget i Västra skogen. 
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Organisation och ansvar 
Solna stad äger, förvaltar och underhåller permanent och tillfällig konst som uppförs inom 
gata, park och på övrig allmän platsmark samt lös konst i stadens konstsamling. Konst och 
gestaltningar som uppförs inom ramen för kommunala bolag ägs och förvaltas av bolagen. 
Privata företag äger och förvaltar själva sin konst. 

Kultur- och fritidsnämnden äger och ansvarar för verk i stadens konstsamling med placering 
både utomhus och inomhus. Ansvarsförhållanden av konstnärliga gestaltningar i stadsmiljön 
fastställs i separata skötselplaner som reglerar underhålls- och ägarförhållanden tillsammans 
med tekniska förvaltningen för olika delar av gestaltningen, till exempel pump, markbelägg-
ning och belysning vid en gestaltning som innehåller fontäner och belysningsarmaturer. 

Rådgivande konstberedning 
Vid förnyelse eller förändring av konst i stadsmiljön ska en beredningsgrupp med representanter 
från olika förvaltningar i staden sammankallas. I samband med ofentlig upphandling kan 
även en extern konstexpert bjudas in. Beredningen kan med fördel användas i dialoger med 
berörda utanför organisationen i samband med exempelvis ny eller pågående stadsutveckling. 

Inför nya konstnärliga gestaltningsprojekt där förutsättningar för konst skrivs in i exploate-
ringsavtal ska behov och möjligheter utvärderas i en särskilt tillsatt beredningsgrupp där 
representant från konstförvaltningen ingår. 

Konstberedningens möten protokollförs och diarieförs. 

Tillfälliga konstprojekt 
Konstförvaltningen arbetar även med tillfällig konst i ofentliga rum, såsom exempelvis 
gatukonst i gångtunnlar och rörlig bild i stadsrummet, i samarbete med lokala aktörer. 
Tillfälliga konstprojekt pågår under en begränsad tid med en specifk plats, funktion eller 
publik i fokus. Arbetssättet möjliggör aktivering av platser och samverkan med olika parter, 
till exempel skola eller näringsliv, på nyskapande sätt. Genomförande och underhåll följer 
specifk projektplanering och styrs ej av konstplanen då konstprojekten inte blir en del av 
stadens konstsamling. 

Moving Murals Hagalund, 2016-2018, en del av projektet Smart Kreativ Stad av Film Capital Stockholm. 
smartkreativstad.com ©Muralmålning av LaPiztola och Performing Pictures, 2018. 
Videoprojektioner i samarbete med konstnärer, elever och ungdomar från UnCut och Kungl. Konsthögskolan, 2018. 

https://smartkreativstad.com
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Konstnärsateljéer och produktionsplatser för konst 
Konstförvaltningen förmedlar de lokaler som tekniska förvaltningen hyr ut till professionellt 
verksamma konstnärer som är folkbokförda i Solna. Staden ska verka för att öka tillgången till 
såväl ateljéer som produktionsplatser och ytor; för konst, tillfällig konst och konsthantverk 
i Solna. 

Inköp av konst till Solna stad 
Kommunstyrelsen beslutar om ett årligt investeringsbelopp för inköp av konst och kultur-
historiska föremål. Samtliga inköp hanteras av konstberedningen och tas vidare för beslut i 
enlighet med gällande delegationsordning. Investeringar som stärker samverkan inom staden 
och med lokalsamhället prioriteras. 

Anskafning av konst ska ske i enlighet med lagen om ofentlig upphandling (2007:1091). 

Förvaltning och synliggörande 

Väntan, 1938-1951 
©Carl Kylberg /Bildupphovsrätt 2023. 

Konstvisning för elever i lågstadiet, 
biblioteket i Solna centrum. 

Konstregister och inventering 
All konst som ägs av staden är registrerad i ett digitalt konstregister med information om 
konstnär, verk, aktuell och tidigare placering samt foto av konstverket. Det fnns två olika 
kollektioner i konstsamlingen: 

1) Museikollektionen – här ingår konstverk med särskilda kravspecifkationer vad gäller 
tillsyn, vård och hantering. Verk ur museikollektionen ska stöldsäkras genom förankring 
på vägg, golv och/eller mark av långivare. 

2) Huvudkollektionen – här ingår majoriteteten av verk, de festa är litografer inköpta under 
senare delen av 1900-talet. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för hantering av in- och utlåning av lös konst och 
för årlig inventering av konstsamlingen, uppdatering av konstregister samt att tillgängliggöra 
konstsamlingen. 
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Synliggörande och förmedling av konst 
Konsten ska tillgängliggöras för Solnaborna genom exempelvis pedagogisk verksamhet såsom 
vandringar och visningar, verkskyltar och digitala verktyg. Den ofentliga konsten ska vara 
ett naturligt inslag i skolgången för barn och unga. Anställda i stadens förvaltningar har rätt 
att låna konst till tjänsterum och ofentliga ytor med prioritering av lokaler dit allmänheten 
har tillträde. 

Konst kan främja människors hälsa och delaktighet som gemensam källa till kunskap och 
upplevelser i den egna livsmiljön. 

Checklista för utvärdering 
För att säkerställa att den konst som placeras i ofentliga miljöer uppnår konstplanens 
övergripande mål används en checklista för utvärdering av bland annat säkerhet, tillgänglighet 
och representation. Nedan kriterier är grundläggande men det kan även fnnas andra specifka 
kriterier för olika platser och verk. 

• Lokalt deltagande och lokala sammanhang ska prioriteras 

• Placering ska stärka lika möjligheter att uppleva stadens konst. Tillgänglighet och belys-
ningsmöjligheter ska tas i beaktande. 

• Icke stöldbegärligt material 

• Hållbar säkring, montering och underhåll 

• Bidrar till platsutveckling utifrån trygghetsperspektiv 

• Levandegör Solnas kulturmiljöer 

• Möjliggör samverkan med övriga förvaltningar och aktörer 

• Främjar likabehandlingsarbete utifrån diskrimineringsgrunder 
och tillgänglighetsperspektiv 

• Verkar för ökad jämställdhet och representation 

Flyttfåglar, 2016-2017, ©  Ester Svensson Ali. Platsspecifk 
gestaltning i och utanför aulan på Bergshamraskolan, del av ett 
Skapande skola-projekt tillsammans med elever i årskurs 8. 

Drakägg, 2007, lekskulptur i Skytteholmsparken av  
© Nicolina Ställborn, Bildupphovsrätt 2023 och  
© Maya Mårtensson i samarbete med barnen på  
förskolan Gomorronsol. 



7 konstplan och riktlinjer 

 

 

 

 
 

 

Gallring och avyttring 
Om ett konstverk fått en ansenlig skada och konserveringskostnaden är betydligt högre än 
verkets värde kan staden besluta om avyttring eller gallring. Beslut om gallring och vidare 
hantering tas av nämnd i samråd med extern expert. Ett gallrat konstverk behåller sitt 
registreringsnummer i databasen och markeras som icke-aktiv. Endast gallrade verk får 
avyttras genom försäljning eller välgörande ändamål. 

Stöld och skadegörelse 
Stöld och skadegörelse av konst i Solna stad ska polisanmälas av chefen för konst och 
kulturmiljöer. 

Gåvor och donationer 
Solna stad tar som princip inte emot donationer. Undantagsvis kan denna regel frångås 
och då skrivs avtal mellan överlåtande part och konstförvaltningen för att tydligt reglera 
kommunens ansvar. Staden förbehåller sig rätten att inte ta hänsyn till eventuella krav på 
placering. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om gåvor, donationer och andra över-
låtelser som motsvarar ett värde analogt med delegationsnivån för inköp av ny konst. 

Upphovsrätt  
Staden har rätt att använda bilder och audiovisuella upptagningar av konstverk ur 
samlingen i marknadsförings- och informationssyfte. Staden följer det avtal som är 
tecknat med Bildupphovsrätt i Sverige (BUS). 

Kvartett, 1976, © Sivert Rapp, Skytteholmsparken. Tidigare placering: Huvudsta centrum. 
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Värdering och försäkring 
Kontinuerlig inventering och översyn av konsten görs av konstansvarig med syfte att bevara 
konsten i gott skick och behålla värdet på konstsamlingen. Konstens ekonomiska värde skrivs 
inte ned utan är en konstant tillgång för kommunen. Konstsamlingens verk värderas efter 
inköpspris i stadens konstregister. Vid försäkringsärenden ska dagsvärdet på objekten 
fastställas. 

All konst är försäkrad genom Solna stad. Självrisken för varje verk är ett basbelopp. Alla 
stölder och vandalisering av konst polisanmäls. 

Lånevillkor 
Stadens förvaltningar har rätt att låna konst tills vidare om inget annat anges. Långivare 
förbehåller rätten att säga upp lån för intern kontroll eller prioriterat utlån. Det åligger varje 
låntagare att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och/eller minska skada. Det yttersta 
ansvaret ligger på förvaltningschef. Konsten får endast placeras i låntagarens utrymmen. 
Låntagaren är skyldig att årligen bistå med inventering av lånade verk varje år. Konstverk ur 
huvudkollektionen kan fyttas inom förvaltningens lokaler om placering och hantering sker 
varsamt. Verk får inte stå nedmonterade en längre tid med risk för att de skadas. Om en ny 
placering av verk inom förvaltningen inte är möjlig, bör låneförbindelsen skyndsamt sägas 
upp av låntagare. Låntagaren får inte överlåta konsten till annan förvaltning. Att låna 
konstverken är för närvarande gratis men kostnader som uppkommer i samband med lån 
bekostas av låntagaren. All konst lånas i befntligt skick. Om nya skador har tillkommit 
under utlåningstiden ska verket först renoveras innan de returneras till långivare. Om ett 
konstverk har försvunnit eller skadats åligger det låntagare att skyndsamt meddela långivare. 

Förändring av lånevillkor 
Om villkoren för lån förändras, till exempel vid fytt av verksamheter och vid omorganisa-
tion-er, ska ansvarig chef tidigt informera långivare. Vid exploateringar och försäljning av 
stadens fastigheter ska all utlånad konst återföras till förvaltningen för arbetsmarknad, kultur 
och fritid. 

Vid försäljning av stadens byggnader till externa aktörer ska verk som är en del av konstsam-
lingen återföras till konstförvaltningen. Det ska tydligt framgå av de juridiska handlingarna 
vad som gäller för den byggnadsanknutna konsten. Om en av stadens lokaler långvarigt hyrs 
ut till ett privat företag eller en annan organisation ska all inköpt konst återlämnas till 
konstförvaltningen. 
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Förhållande till redan fattade politiska beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dokumentet kontinuerligt ses över och vid behov 
revideras i samverkan med andra nämnder. Nuvarande dokument ersätter tidigare Konstplan 
KFN/2015:35 samt inkluderar tidigare beslut KFN/2014:26 och KFN/2012: 94 om principer 
för utrangering av konst samt regelverk för utlåning av konst. 

Konstplanen utgår från Solna stads vision och översiktsplan 2030 samt nationella mål som 
berör den gestaltade livsmiljön (Politik för gestaltad livsmiljö. Prop. 2017/18:110) och 
kulturmiljöpolitiska mål (Kulturmiljöns mångfald. Prop. 2012/13:96). 

Stad i förvandling, 1966, ©Sven X-et Erixson /Bildupphovsrätt 2023. 
Placeringshistorik: Solna stadshus, Stadsbiblioteket Solna centrum. 
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