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KONSTURVALSPRINCIPER
VARA VÅGAR!
I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite
längre. Vi bygger för framtiden!
Vara kommuns vision ur Strategisk plan 2016-2019.

Inriktningsmål
Det finns ett sammanhang för varje människa i Vara kommun.
Det livslånga lärandet och det offentliga samtalet i kulturlivet behövs i en
levande demokrati.




Förutsättningarna för utveckling av ett rikt kulturliv stärks och bidrar
till att kommunens vision och mål nås.
Det kulturella området där idrott och friluftsliv ingår bidrar starkt till
hela kommunens utveckling.
Konsturvalsprinciperna följer Kulturplanens intentioner kring konst
och gestaltning.

Vara kommuns konstsamling
 Vara kommuns konstsamling innehåller fast konst utomhus
och inomhus samt löskonst.
 Samlingen speglar den konstnärliga mångfalden genom
variation av tekniker, material och uttryck.
 Samlingen håller god kvalitet och består av originalkonst
(inklusive signerade tryck) i olika tekniker.
 Konstnärlig kvalitet garanteras genom sakkunnig
medverkan i förvärvs- och gallringsprocesser. Vid fast
och/eller platsspecifik konst medverkar företrädare för
verksamheter. Medborgardialog genomförs vid större
inköp. Barnens perspektiv står i särskilt fokus när inköp
berör barns miljöer.
 Samlingen hålls aktuell genom fortlöpande inköp, underhåll
och gallring. Donationer kan tas emot med förbehållet att
kommunens konsturvalsprinciper gäller.
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 Gallring sker efter samma principer som förvärv så att
samlingens kvalitet bevaras eller höjs. Gallrade verk kan
säljas, med beaktande av följerättsersättning.
 Samlingen speglar i huvudsak en samtida konstscen.
Inköpsuppdraget innebär att särskilt bevaka den lokala
konstscenen. Samlingen har inget bevarandeansvar. Lokal
konst håller samma kvalitetsnivå som andra inköp.
 Inköpen görs i utställningshallar, gallerier och vid andra
kvalitetsutställningar.
 Resultatenhet som upphandlar konst har ansvar för
tillfredsställande montering, placering, underhåll,
registrering och förvaring med tanke på t ex klimat och
säkerhet.
 Verk ur kommunens samling av löskonst kan lånas ut enligt
bestämda rutiner. Den som lånar verk ur den kommunala
konstsamlingen är ansvarig för tillfredsställande placering
och förvaring under lånetiden.
 Kommunens anslag för utomhuskonst och fast
inomhuskonst följer den s.k. enprocentsregeln som anges i
kommunens kulturplan. Anslaget för löskonst hanteras i
enlighet med de allmänna budgetrekommendationerna.
 Konstinköpen presenteras årligen i kommunens
utställningshall. Respektive resultatenhet med ansvar för
inköp ansvarar då också för underlag som visar verken om
de inte är möjliga att visa på plats.

