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Landstingsstyrelsen

Principbeslut om överförande av konst som omfattas av ädel- och psykreformerna till länets kommuner

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Kulturnämnden föreslår att konst i verksamheter som omfattats av ädel- och psykreformerna överförs till länets kommuner.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att återremittera ärendet till kulturnämnden för ytterligare beredning av frågan om överlåtande av konst till primärkommunerna
att kulturnämnden påbörjar inventeringen av den landstingsägda konst som finns inom
primärkommunal verksamhet.

Sedan ädel- och psykädelreformerna har landstingsägd konst funnit på enheter inom den
kommunala omsorgen. Totalt sett uppgår denna del av landstingets konstsamlingar till
uppskattningsvis 10 200 konstverk, verk som till huvuddelen överfördes till landstinget i
samband med storlandstingsreformen 1971. För närvarande saknas tillräcklig kunskap
om värde och placering av konstverken.
Kulturnämnden bedömer att en inventering av konsten skall kunna ske inom ramen för
nämndens befintliga budget. Inventeringen beräknas kunna vara slutförd inom 5 år.

Bilagor
1 Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
2 Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

2003-12-02
2003-11-04
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En inventering av den landstingsägda konst som återfinns inom kommunala verksamheter
bör genomföras. Detta för att möjliggöra överlåtande, men också för att göra en bedömning av samlingens totala värde och om det finns enstaka konstföremål som har särskilt
högt värde. I sådana fall bör frågan om kostnadsfritt överlåtande prövas i särskild ordning.
Beslut om överlåtande av konst till kommunerna bör ej fattas innan inventeringen fortskridit och en bild successivt klargjorts av föremålens värde och vem som ursprungligen införskaffat dem. Ärendet bör därför återremiteras i denna del. När inventeringen efter hand
ger ett bättre underlag för beslut får frågan om överlåtande tas upp på nytt.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Kulturnämnden har den 27 januari 2004, enligt förvaltningens förslag, föreslagit landstingsfullmäktige besluta att den konst som omfattades av ädel- och psykädelreformerna
samt kommunaliseringen av omsorgsverksamheten förs över till länets kommuner kostnadsfritt, att uppdra åt kulturnämnden att genomföra överförandet på sätt som anges i detta
tjänsteutlåtande.
Nämnden lät för övrigt föra till protokollet att tidsåtgången för en inventering bedöms till
cirka 5 år med nuvarande resurser.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtanden 2003-11-04 och 2003-12-02 bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 20 april 2004 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att återremittera ärendet till kulturnämnden för komplettering av beslutsunderlag enligt detta tjänsteutlåtande.
Ett principbeslut i fullmäktige skulle enligt kulturnämndens förslag omfatta alla de konstverk som fanns i den verksamhet och de lokaler som fördes över till respektive kommun
under 1990-talet. Kulturförvaltningen avser att därefter successivt inventera och förteckna
konsten och löpande rapportera till kulturnämnden vilka konstverk som förts över till respektive kommun. En värdemässig bedömning ska också göras i förekommande fall för
avstämning mot den balanspost som upptar konstens värde, enligt kulturförvaltningen.
Den planerade inventeringen beräknas totalt kräva arbetsinsatser av kulturförvaltningen
motsvarande fem heltidstjänster under ett år, till en kostnad av cirka 1,7 miljoner kronor.
Enligt landstingsstyrelsens förvaltning är den information som redovisas i ärendet inte fullständig för att utgöra underlag till ett beslut om att kostnadsfritt till kommunerna avyttra en
betydande del av landstingets konst.
Det saknas en redovisning av vilken konst som ingår. Det framstår som speciellt viktigt att
särskilt värdefulla konstverk är identifierade innan det är möjligt att ta ställning i frågan om
överförande. Förvaltningen anser det vara rimligt att kulturförvaltningen redovisar det
bokförda värdet och det uppskattade marknadsvärdet (grov skattning) på samlingarna
samt en förteckning över särskilt värdefull konst innan ett principbeslut kan fattas.
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Den föreslagna överföringen kommer att innebära en betydande kostnad för Stockholms
läns landsting. En kostnad som är ofinansierad i 2004 års budget. Landstingsstyrelsens
förvaltning anser att kulturnämnden därför bör överväga möjligheten att ta upp diskussioner med kommunerna om att respektive mottagande kommun täcker den kostnaden.
Förvaltningen anser att ärendet bör återremitteras till kulturnämnden för komplettering av
uppgifter enligt ovan.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 maj 2004.

