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Interpellation av Agnetha Boström (MP) om
konstinventering
Inom Stockholms läns landsting har ett inventeringsprojekt av konst pågått i
Kulturförvaltningens regi under 2 år. Projektet avslutades i december 2009
och har omfattat 6 projektanställda personer. Det har varit en omfattande
grundinventering som också har omfattat organisering/struktur för hur
inventering skall ske.
I projektet ingick att inventera storsjukhusens konst (Karolinska
Solna/Huddinge, SöS, Danderyd), totalt omfattade inventeringen 35 000
verk av cirka 70 000 aktiva. I SLL:s ägo finns totalt 85-86 000 konstverk.
Behov finns fortfarande att inventera allt som finns ute i primärvården och
på specialistenheter, vilket egentligen är det stora arbetet. I dagsläget finns
inte personal för detta. Enligt uppgift från Kulturförvaltningen förs det
samtal med Landstingsstyrelsens förvaltning om att anställa personal genom
Arbetsförmedlingen som med arbetsledning från Kulturförvaltningen ska
genomföra fortsatt inventering, men inget är ännu klart.
Kunskapsspecifikation för denna inventeringspersonal har tagits fram av
Kulturförvaltningen och de inväntar nu svar från Landstingsstyrelsen.
Den enda komplettering till grundinventeringen som görs idag är t ex när
konstansvariga ute i verksamheterna rapporterar in, och när ansvarig
tjänsteman för depositionsavtalen kompletterar allt eftersom avtal skrivs
eller uppdateras.
Enligt Kulturförvaltningen finns det i dagsläget ungefär 20-30
depositionsavtal med externa vårdgivare som löpt ut. Ett depositionsavtal
följer verksamhetsavtalens längd och brukar löpa på 3-5 år i genomsnitt.
Dessa externa verksamheter har en skyldighet att meddela när en
verksamhet flyttar men det görs inte alltid.
Landstingsfullmäktige har nyligen fattat beslut om föreskrifter för den
landstingsägda konsten i samband med huvudmannaskapsförändringar. Med
detta i åtanke, samt vetskapen om att drygt hälften av konsten fortfarande
väntar på inventering finns det anledning för landstingsfullmäktige att ta ett
större grepp om detta. Vi behöver riktlinjer för hur man ska klara
inventeringen i framtiden utan att behöva särskilda projekt för det. Men
också en diskussion om hur vi vill att denna kulturskatt som finns i vår ägo
ska användas i framtiden. Konsten kan på andra sätt än idag användas för
olika projekt som rör kultur i vården t ex. genom att man skapar tillfälliga
utställningar på olika teman som kan erbjudas vårdenheterna.
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Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd följande:
1. Har landstingsrådet för avsikt att medverka till att en fortsatt
inventering av den landstingsägda konsten snart kan påbörjas?
2. Har landstingsrådet för avsikt att medverka till att riktlinjer för hur
inventeringen av den landstingsägda konsten ska ske
fortsättningsvis?
3. Har landstingsrådet några intentioner att i likhet med riktlinjerna
kring konsten i samband med huvudmannaskapsförändringar också
skapa riktlinjer kring hur konsten inom landstinget kan användas i
verksamheterna, t ex för att förstärka arbetet med kultur i vården
enligt ovanstående?
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