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 Utbildnings- och kulturnämnden  Revisionen Burlövs kommun 
   
    

Yttrande över granskning av kommunens hantering av 
konst 
Utbildnings- och kulturnämnden har tagit del av revisionsrapporten angående kommunens han-
tering av konst.  

I revisionsrapporten anges att det finns en budget på 15 000 kr för skötsel och hantering av 
konsten. Denna uppgift kommer från tidigare ansvarig kultursekreterare och är inte aktuell.  

I revisionsrapporten anges att 1%-gruppen som arbetar med konstnärlig utsmyckning i samband 
med nybyggnationer inte har sammankallat till något möte. Sedan 2020 finns en aktiv grupp 
som bland annat har arbetat med den konstnärliga utsmyckningen till det nya Burlövsbadet. I 
samband med generell översyn av riktlinjer kommer även rutiner för denna grupp att tydliggö-
ras.   

I revisionsrapporten anges ett antal punkter som utbildnings- och kulturnämnden rekommende-
ras åtgärda. Följande punkter kommer att åtgärdas under 2021: 

• Se över dokumenterade riktlinjer och bedöma om det finns behov av fler sådana 

• Uppdatera databasen innehållande konst för att göra uppgifterna likvärdiga för samtliga 
konstverk 

• Förbättra rutinerna kring inventering och publicera vad som gäller för utlåning och vil-
ket ansvar den som lånar konsten har på kommunens intranät 

• Värdera konsten enligt tidigare beslut av nämnden 

• Bedöm om en utrangering/försäljning av konst kan göras 

Följande punkter kräver att övriga brister är åtgärdade samt är en kostnadsfråga som behöver 
utredas ytterligare innan de kan åtgärdas:  

• Förbättra förvaringen av ej utlånad konst 

• Avsätt pengar för underhåll och reparationer av konst 

Dessa kommer att utredas under 2021 i samband med övrigt utvecklingsarbete på Möllegården 
kultur och parallellt arbete med att finna lämpliga förvaringslokaler för Charlotte Weibulls sam-
ling.   

 

 

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar 
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Amelie Gustafsson 
Ordförande Johan Bjurnemark 
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