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Regler och villkor för lån ur Nackas konstsamling
Dokumentets syfte
Syftet med detta dokument är att ange rutiner och villkor för lån ur kommunens konstsamling.

Dokumentet gäller för
Reglerna omfattar all verksamhet som finansieras av Nacka kommun, och bedrivs på uppdrag av
kommunen.
Nacka kommuns konstsamling är till för kommunens medborgare och medarbetare. Ändamålet med
konstsamlingen är att tillhandahålla svensk samtida originalkonst med särskild inriktning på verk med
anknytning till Nacka. Verken ska vara av hög kvalitet och lånas ut till kommunalt finansierad
verksamhet oavsett anordnare (kommunal, auktoriserad eller på annat sätt godkänd eller upphandlad).
Prioriterad inriktning för utlåningen ska vara till verksamhet som vänder sig till barn, ungdomar och
äldre.
Ansvarig för inköp, vård och utlåning av konstsamlingen är den aktör som kulturnämnden i Nacka
kommun tecknat avtal med.

Lån
Verksamhetschef, resultatenhetschef och direktör i Nacka kommun, samt
ansvarig chef för kommunalt finansierad verksamhet, som bedrivs på uppdrag av
Nacka kommun, har rätt att låna verk ur konstsamlingen. Ansvar för verken efter
utlåning ligger på låntagaren.
Vid lånetillfället ska låntagaren underteckna en lånehandling. Av lånehandlingen
ska bland annat framgå vem som är ansvarig låntagare, aktuellt verk med
verksnummer samt datum för utlämning.
Externa lån till institutioner (exempelvis museer) för visningar och utställningar,
hanteras enligt särskilda låneavtal vid respektive tillfälle.
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Låntagarens skyldigheter
Låntagaren har följande skyldigheter:
•

Rapporteringsskyldighet – omgående meddela eventuella skador, stöld
eller om verket på annat sätt försvunnit från sin plats.

•

Ersättningsskyldighet – erlägga ersättning för stulet/förlupet eller skadat
verk, som inte kan anses vara normalt slitage. Ersättning ska vara
marknadsmässig.
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