
 

Motion 
 
Kommunfullmäktige 2019-10-07 
 
Utlåning av konst i biblioteken 
 
Kultur är en ovärderlig del av våra liv. Våra möjligheter för kulturutövning såväl som 
kulturkonsumtion är en viktig del av vårt välbefinnande som människor. Vi lever dock i ett 
samhälle där människor har olika förutsättningar och möjligheter till detta. Vi har som kommun 
ett stort ansvar i att utjämna dessa orättvisor och öppna upp möjligheter för alla. Därför vill vi att 
biblioteken i Haninge ska möjliggöra lån av konst. Inköpen av konsten bör prioritera verk av 
lokala konstnärer. Vi tror att utlåning av konst med ett lokalt fokus skulle öka möjligheterna för 
människorna i Haninge att både utöva kultur såväl som att konsumera den.  
 
Under Haningedagen så skrev våra invånare upp vad de vill av kommunen kring bl.a. Konst och 
skapande. Några citat från den dagen är: “Mer skapande verksamhet” “Lyft fram lokala 
konstnärer”, “Större utställningslokal”, “Mer möjlighet att ställa ut”, “Integrering av konsten m 
bibl” o.s.v. De här önskemålen kan uppfyllas med hjälp av konst-lån på biblioteken med fokus 
på lokala konstnärer.  
 
Förslaget är varken radikalt eller nytt. Dåvarande Folkpartiet i Stockholms stad argumenterade 
för att öppna upp konstbibliotek i Stockholm med bl.a. orden “I ett liberalt samhälle får tillgången 
till varierad kultur och konst aldrig avgöras endast av plånbokens tjocklek. Vi tycker att alla ska 
kunna få chansen att ha en skulptur eller en tavla hemma genom att enkelt låna hem konst från 
biblioteket.” Detta var så sent som 2015. Flera bibliotek i USA lånar ut konst, Yellow springs 
community library, Toronto public library och Howard county library är några exempel.  
 
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
 
att kultur- och fritidsförvaltningen undersöker till vilken utsträckning biblioteken i Haninge kan 
låna ut konst. 
 
att biblioteken i mer socioekonomiskt utsatta områden prioriteras. 
 
att biblioteken som börjar göra detta prioriterar lokala konstnärer. 
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