Fråga om konstinköp

Till ordförande i nämnden för kultur- idrott och fritid Charlotte Engblom Carlsson

Under de senaste 15 åren har det, möjligen med något undantag, funnits en årlig budgetpost i
investeringsbudget för inköp av konst a 200 tkr. Även i investeringsramarna för 2021-2023 finns
denna post med, med projektnummer 97100.

Jag undrar:
Till vad har dessa konstinköp använts under de senaste åren?
Hur ser historiken ut över vad som hänt med denna konst när den inte längre används?
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Svar på fråga från Patrik Ohlson (SD) om konstinköp
Patrik Ohlsson, SD, har ställt en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott
och fritid gällande kommunens konstinköp.
Till vad har dessa konstinköp använts under de senaste åren?
Kommunen har de senaste åren uteslutande köpt konstverk från
utställningarna från Galleri Moment med två syften.
1) Ängelholms kommun praktiserar inte det av staten
rekommenderade MU-avtalet (medverkan- och
utställningsersättning) utan kommunen och Ängelholms
Konstförening köper istället verk för att garantera viss ersättning
till konstnären. Om kommunen inte skulle köpa något verk
behöver utställningsersättning istället betalas ut.
2) Ängelholm växer stadigt vilket också betyder att vi får fler, eller
större, skolor, äldreboende och andra verksamhetslokaler där
denna konst placeras. Varje inköpt konstverk redovisas som ett
delegationsbeslut, och önskas mer information om de årliga
inköpta verken finns dessa de senaste tre åren under KS
2018/233, NKIF 2019/53 och NKIF 2020/4
Hur ser historiken ut över vad som hänt med denna konst när den
inte lägre används
Det finns en ständig efterfrågan på konst ute i verksamheterna, och
nyinköpt konst är ofta ”tingad” innan utställningen är slut. Om så inte är
fallet kan konstpedagogen istället välja att placera ut verk, alternativt att ha
verk att erbjuda vid förfrågningar från verksamheterna .
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Konst som däremot inte lånat ut de senaste fem åren får avyttras enligt
kommunens Konstpolicy. Detta gjordes senast i januari 2020 då 13 verk
gallrades.
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