
Blanketten används av statliga myndigheter för att redovisa beslut om konstansvarig till Statens konstråd. 
Konstansvarig har huvudansvar för organisation och genomförande av myndighetens inventering, regist-
rering och rapportering av statlig konst till Statens konstråd i enlighet med SFS 1990:195.

A. Fyll i samtliga uppgifter om myndigheten.

B. Redovisa vem som är utsedd som konstansvarig på myndigheten. Om ny person utses som konst-
ansvarig ska nytt beslut upprättas och meddelas Statens konstråd.

C. Redovisa myndighetens organisation för vård av statlig konst, förutsatt att verksamheten består av 
flera regionala och lokala enheter med spridd geografisk placering. Myndigheten ska själv skapa nya 
underkonton i Konstdatabasen som överensstämmer med myndighetens organisation och registrera 
samtliga konstverk på dessa underkonton.

D. Underskrift av myndighetens chef.

Fyll i blanketten direkt på skärmen och skriv sedan ut den. Efter undertecknande av myndighetens chef 
ska blanketten skickas till: 

Statens konstråd, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm

Myndighetens namn Datum

Organisationsnummer Er referens (ej obligatoriskt)

Postadress, postnummer och ort för myndighetens huvudkontor

Fakturaadress

Kostnadsställe eller referensnummer vid fakturering

Namn Kontonummer i Konstdatabasen

E-post Telefon Mobiltelefon

Postadress, postnummer och ort om annan än myndighetens huvudkontor

Konstanvarig har tagit del av anvisningarna på www.statenskonstråd.se för vård och föraltning av statlig 
konst vad gäller inventering, registrering och rapportering via Konstdatabasen till Statens konstråd

Myndighetens beslut om konstansvarig

A. Obligatoriska uppgifter om beslutande myndighet

B. Centralt konstansvarig på myndigheten

C. Uppgift om myndighetens oganisation för vård av statlig konst
Om blankettens urtymme inte räcker kan avsnitt C redovisas på egen bilaga
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D. Underskrift av myndighetens chef

Underskrift av verksamhetschef

Namnförtydligande

Ort och datum
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