
Reglemente angående Eva Bonniers Donationsfond 
 
 

§ 1 
Fondens ändamål är, att dess avkastning i den mån denna icke tas i anspråk för de enskilda 

personer testamenterade årliga underhåll, som skola därmed bestridas, användas att bekosta:  
dels konstnärligt utsmyckande av redan helt och hållet eller delvis uppförda eller ock endast 
tillämnade offentliga byggnader i Stockholm, företrädesvis sådana avsedda för undervisning, 

såsom folkskole- och allmänna läroverkshus, 
dels även prydande av allmänna platser i Stockholm med konstverk i skulptur och arkitektur i 

förening, dock icke minnesstoder av personer. 
 

§ 2 
När fondens avkastning, utöver den del därav, som erfordras för de i § 1 oförmälda årliga 

underhåll, uppgår till tjugofemtusen kronor, föranstalta stadsfullmäktige om nedsättande av en 
särskild nämnd, kallad Eva Bonniers donationsnämnd, och äger denna nämnd sedermera och 
allt framgent att bestämma om medlens användanden för det med fonden avsedda ändamål 

samt i övrigt handhava hithörande angelägenheter i enlighet med detta reglemente. 
 

§ 3 
Mom. 1a. Antalet ledamöter i nämnden skall vara sju.  

b. Av dem utse stadsfullmäktige inom sig en. 
c. Av de övriga ledamöterna skola fem vara konstnärer, vartill i detta reglemente även 

arkitekter hänföras. Dessa fem ledamöter, av vilka högst tre skola vara målare, minst en 
skulptör och minst en arkitekt, utses genom val, varvid rösträtt till kommer varje tjugofem års 
ålder kommen svensk konstnär, som utställt arbete vid någon av svenska konstnärer anordnad 

utställning, där jury fungerat. Beträffande sätt, tid och ställe för detta val meddela 
stadsfullmäktige föreskrift, som i god tid före valet offentliggöres genom tidningarna. 

d. Sedan de nu två omförmälda valen ägt rum, utse de därvid valde till nämndens sjunde 
ledamot någon person, som icke är konstnär men ådalagt synnerligen livligt intresse för konst. 

e. I fråga så väl om valrätt som om valbarhet skall kvinna vara likställd man.  
Mom. 2. Samtidigt med val av ledamöter i nämnden väljs lika många suppleanter under 

iakttagande av bestämmelserna i mom. 1 
Sedan det val, varom förmäles i mom. 1 punkt c, jämte tillhörande suppleantval ägt rum, 

anställes lottning för bestämmande av den ordning, vari därvid utsedd suppleant skall inträda i 
nämnden i stället för motsvarande ledamot, som avgått eller är hindrad deltaga i sammanträde. 

 
§4 

Nämndens ledamöter ävensom suppleanterna väljs för fem kalenderår, i följd varav val av 
nämnd vart femte år skall anställas på sätt som i § 3 är föreskrivet. 

Ifall ledamot eller suppleant, som valts enligt § 3 Mom. 1 punkterna b eller d, avgår före 
utgången av den för honom bestämda tjänstgöringstiden anställer vederbörande 

valkorporation fyllnadsval för återstoden av denna tid. 
Skulle de av § 3, Mom. 1, punkt c utsedda ledamöterna och deras suppleanter så många före 
utgången av den för dem bestämda tjänstgöringstiden avgå, att de kvarvarande sammanlagda 

antal understiger fem eller icke representerar den i nysnämnda punkt c föreskriven 
yrkesfördelning, anställer nämnden själv fyllnadsval för den återstående tiden.  

Avgående ledamöter och suppleanter kunna återväljas; dock att ej någon må vara ordinarie 
ledamot av nämnden mer än tre femårsperioder. 



§ 5 
varje gång efter förrättat val enligt § 3 Mom. 1, punkterna b och c kallar stadsfullmäktiges 

ordförande de därvid utsedda till sammanträde, och anställa dessa ledamöter då val och 
lottning jämlikt Mom.1, punkt d och Mom. 2 av § 3. 

Sedan nämnden sålunda blivit konstituerad utser den inom sig ordförande och vice 
ordförande. Nämnden sammanträder sedermera på kallelse av sin ordförande, så ofta denne 

finner ärende att påkalla, dock minst en gång varje kalenderår. Ifall två eller fler av nämndens 
ledamöter hos dess ordförande äska sammanträde för uppgivet ärendes behandling, är 

ordförande skyldig kalla nämnden till sammanträde inom en månad därefter. 
 

§ 6 
Vid nämndens sammanträden föres protokoll, vilket må på begäran delgivas allmänheten. 

 
§ 7 

Med iakttagande av vad i § 12 stadgas angående nämndens beslutförhet i vissa fall, må 
nämnden eljest företaga ärenden till avgörande när minst fem ledamöter äro tillstädes. 

Omröstning i nämnden sker öppet. Varje ledamot äger en röst, och blir den mening gällande, 
varom de flesta förenat sig. Utifall rösterna är på båda sidor lika, avgöres frågan genom 

lottning. 
 

§ 8 
Nämnden anordnar erforderliga medel till bestridande av kostnaderna för utställning av 

förslagsskisser jämlikt § 9 samt för skrivbiträde, vaktbetjäning, annonsering och andra därmed 
jämförliga utgifter, ävensom för tryckning av detta reglemente, varav exemplar skola på 

begäran tillhandahållas konstnärer och allmänheten. 
 

§ 9 
När nämnden finner tid och omständigheter gynnsamma för utsmyckande av en bestämd, 
redan helt och hållet eller delvis uppförd eller ock endast tillämnad offentlig byggnad eller 

prydande av en bestämd allmän plats, på sätt i § 1 sägs, låter nämnden offentligen 
tillkännagiva, att det står en var svensk konstnär öppet att tävla om beställning å konstverkets 

utförande samt att i sådant avseende till nämnden inom viss tid inviga anonym, med motto 
försedd och av kostnadsuppgift åtföljd förslagsskiss till detsamma, varvid de tävlande skola 

lämnas full frihet i val av ämne, material och sättet för utförandet. 
I händelse nämnden icke finner något av de inkomna förslagen böra oförändrat antagas, 

utlyser nämnden, med iakttagande av bestämmelsen i näst föregående punkt, ny tävlan, och 
vare då ej hinder för den som deltagit i tidigare tävlan, att inviga nytt eller omarbetat förslag. 

Hädanefter företager nämnden till slutlig prövning samtliga förslagen, de må hava angivits vid 
första eller andra tävlan, och antager till utförande det förslag, som nämnden finner bör ställas 
främst i konstnärligt värde, förenat med lämplighet för det avsedda ändamålet, nämnden dock 
obetaget att underlåta antaga något av de inkomna förslagen, därest intet av dem befinnes fullt 

tillfredställande. 
Vid tävlan ska det stå svensk konstnär fritt att, under iakttagande i övrigt vad som föreskrives 

i första punkten av denna paragraf, till nämnden inkomma med förslag, som åsyftar annan 
offentlig byggnad eller annan allmän plats, än som vid tävlingens utlysande uppgivits och 

skall sådant förslag i allo av nämnden behandlas lika med de övrig. 
Konstnär som är leamot eller suppleant i nämnden är därför icke behörig att avgiva förslag, 

varom i denna paragraf förmäles. 
Sedan förslag antagits, låter nämnden offentligen utställa samtliga förslagsskisserna, till 

vilken allmänheten skall äga fritt tillträde. 



Därest nämnden, efter två tävlingar, icke funnit något av de inkomna förslagen bör utföras 
står det den fritt att hos svensk konstnär beställa det önskade konstverket eller förslag därtill 

eller anställa begränsad tävlan mellan vissa svenska konstnärer, dock att för sådant beluts 
fattande skall erfordras, att minst fem ledamöter av den fulltaligt närvarande nämnden äro om 

beslut ense. 
 

§ 10 
Vid tävlans utlysande äger nämnden utfästa ett eller flera pris till belöning för det eller dem 

bland förslagen, som nämnden finner därav förtjänta. 
 

§ 11 
Yppar sig tillfälle att förvärva något av svensk konstnär redan utfört konstverk av synnerligen 

högt konstvärde och passande att utsmycka en offentlig byggnad eller att pryda en allmän 
plats, vare nämnden obetaget att inköpa detsamma, ifall medel därtill finnas. 

 
§ 12 

Fråga om antagande av förslag, varom sägs i § 9, utdelande av pris enligt § 10 eller inköp av 
konstverk jämlikt § 11 må ej avgöras med mindre nämnden är fulltalig. 

 
§ 13 

Har fonden avkastning, utöver vad som erfordras för i § 1 nämnda årliga underhåll, uppnått 
tjugofemtusen kronor och föreligger ej då för något särskilt undantagsfall anledning att låta 

avkastningen ytterligare växa för beredande av större tillgång för ett med fonden avsett 
ändamål, vars förverkligande allmänt anses vara i ovanligt hög grad önskvärt, skall tävlan 

utlysas eller konstverk inköpas på sätt i §§ 9 och 11 sägs. 
 

§ 14 
I fråga om granskning av nämndens ekonomiska förvaltning meddela stadsfullmäktige nödiga 

föreskrifter. 


