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Redovisning av uppdrag att följa upp och 
utvärdera enprocentregeln 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C  
den 15 september 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 från budget 2020 till 
kulturnämnden, att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, 
förklaras fullgjort.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, 
lokalnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga 
utsmyckning i samband med investeringar.  

3. Kulturnämndens hemställan till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur beslutad finansieringsmodell ska tolkas, anses besvarad i 
enlighet med vad som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 8 september 2021. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S) och Axel Darvik (L) yrkade bifall till yrkande 
från S, D, M, V, L, MP och C den 15 september 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Daniel Bernmars m fl yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 180 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

 
Göteborg den 15 september 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Lina Isaksson  
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Yrkande angående Redovisning av uppdrag 
att följa upp och utvärdera enprocentregeln  
 
 

Förslag till beslut: 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Kulturnämnden, trafiknämnden, 

lokalnämnden, Fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 

naturnämnden, Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga 

utsmyckning i samband med investeringar.  

 

2. Bifalla beslutspunkt 1 och 3 av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

 

Yrkandet 

Konstnärlig gestaltning är av stor betydelse för hur attraktiv en plats är och för 

människors trivsel och välmående och har till syfte att skapa offentliga rum för mångfald 

som lockar medborgare och besökare. En väl genomarbetad konstgestaltning bidrar till att 

inkludera flera olika aspekter såsom platsens historia, kulturvärden, sociala funktioner 

och kvaliteter.  

 

Med det som bakgrund beslutade 2013 kommunfullmäktige att en procent av 

byggkostnaderna ska avsättas för konstnärlig utsmyckning och gestaltning. För att 

utvärdera hur väl beslutet efterlevs fick kulturnämnden i budgeten för 2020 i uppdrag att 

följa upp och utvärdera att regeln tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Den sammantagna 

bedömningen efter externt utförda utredningar visar att enprocentregeln inte fullt ut 

tillämpas i enlighet med fullmäktiges beslut. Det framkommer också att beslutsunderlaget 

från 2012 ger dålig vägledning för berörda nämnder och bolag och att det finns utrymme 

för olika tolkningar.  

 

Det finns därmed ett behov att utvärdera och revidera de styrande dokumenten för att 

klargöra exempelvis ansvar och roller i processen, vilka av kulturnämndens nuvarande 

arbetsinsatser som bedöms vara hänförliga till investeringen, hur driftskostnader i 

processen ska finansieras, vilken del av investeringsprojektets totala kostnad som ska 

utgöra beräkningsgrund för enprocentregeln och en eventuell övre och undre gräns för 

enprocentregeln. Stadsledningskontoret och berörda nämnder behöver även bedöma om 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  

  

Yrkande 

Särskilt yttrande  

2021-09-15 

 

S, D, M, V, L, MP, C 

KD 
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det finns andra mer ändamålsenliga och lämpliga tillvägagångssätt för konstnärlig 

utsmyckning i samband med investeringar. Arbetet med att uppdatera de styrande 

dokumenten har initierats av kulturnämnden men för att revideringen ska bli 

framgångsrik bör den ledas av Stadsledningskontoret och ske i samverkan med 

kulturnämnden och de investerande nämnderna och styrelserna.  
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Yrkande angående – Redovisning av uppdraget att följa upp och utvärdera 
enprocentsregeln. 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omarbeta gällande regelverk så att den 
enprocentsregel som finns idag för konstnärlig utsmyckning vid investeringar, 
fortsättningsvis kommer gälla arkitektonisk utformning vilken skall 
harmonisera med befintlig närliggande bebyggelse samt framträdesvis vara 
utformad enligt klassisk stil. 

Yrkandet 
Utformningen av den fysiska miljön har stor påverkan på människor och 
människors välmående. Det är sedan länge och dokumenterat faktum att 
människor mår dåligt av att bo i det socialistiska miljonprogrammens brutala och 
råa arkitektur samt att de allra flesta människor, om de hade möjlighet att välja, 
skulle välja att bo i klassiskt arkitektoniskt utformade byggnader. 

Idag finns det ett regelverk rörande konstnärlig utsmyckning vid investeringar. 
Betydelsen av den fysiska miljön och dess arkitektoniska utformning kan inte 
underskattas. Sverigedemokraterna anser dock att byggnadernas utformning har 
en klart större betydelse för stadsrummen och hur de uppfattas, samt för 
människor hälsa, än enskilda konstnärliga tillägg. Sverigedemokraterna yrkar 
därför på att den enprocentsregel som finns idag gällande konstnärlig 
utsmyckning vid investeringar, skall omarbetas och i stället gälla den 
arkitektoniska utformningen av byggnader med det tillägget att dessa har krav på 
sig att harmonisera med i området kännetecknande och eller närliggande 
byggnader. Detta under riktlinjen om att Göteborg behöver inte fler byggnader 
som sticker ut utan fler byggnader som smälter in. 

Sverigedemokraterna yrkar på att Kulturnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, 
fastighetsnämnden, idrotts-och föreningsnämnden, park-och naturnämnden, 
Higab AB samt Förvaltnings AB Framtiden, får i uppdrag att i samband med 
investeringar inarbeta denna förändring av enprocentsregeln och fortsättningsvis 
avsätta 1% av projektbudgeten till arkitektonisk utformning. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-09-08 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2021-09-15,  2.1.2,  Dnr: 1556/20 
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Redovisning av uppdrag att följa upp och 
utvärdera enprocentregeln 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 från budget 2020 till 
kulturnämnden, att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, 
förklaras fullgjort.  

2. Kulturnämnden får i uppdrag att, tillsammans med trafiknämnden, lokalnämnden, 
fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
Higab AB samt Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga utsmyckning i samband med 
investeringar. 

3. Kulturnämndens hemställan till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur beslutad finansieringsmodell ska tolkas, anses besvarad i 
enlighet med vad som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Kulturnämnden har utifrån uppdrag från budget 2020 genomfört en utvärdering av 
processen (KN 2020-11-23 § 222). Utvärderingen konstaterar att processen i huvudsak 
fungerar men att det samtidigt finns en del brister. En av de tydligast framträdande 
bristerna härrör till kulturnämndens möjligheter att få ersättning för de tjänster de 
genomför åt de investerande organisationerna. Kulturnämnden har därför hemställt till 
kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur beslutad 
finansieringsmodell ska tolkas.  

Stadsledningskontoret konstaterar att de beställande nämnderna bedömt kulturnämndens 
arbete såsom administration vilken bör redovisas som en driftkostnad och inte en 
investering. Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
anskaffningsvärdet motsvara utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. 
I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska, enligt 7 kap. 2 § första stycket samma 
lag, utöver inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. 
Stadsledningskontoret bedömer därför att det inte föreligger några direkta otydligheter i 
stadens finansieringsmodell. Däremot behöver kulturnämnden utreda huruvida deras 
arbete faller inom ramen för det som kan redovisas som en investeringskostnad.  

Stadsledningskontoret konstaterar att enprocentregeln togs fram för ca tio år sedan och att 
det finns anledning för kulturnämnden såsom processägare att tillsammans med 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-14 
Diarienummer 1556/20 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon: 031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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investerande nämnder och styrelser återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat 
styrande dokument för stadens konstnärliga utsmyckning. Kulturnämnden behöver i det 
arbetet särskilt beakta den stora volymen på de investeringar som staden står inför och 
utifrån det bedöma om 1 % alltjämt är en relevant andel för alla typer av projekt.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget innebär att kulturnämnden samt stadens investerande nämnder och styrelser 
behöver avsätta personal för att revidera stadens styrdokument angående stadens 
konstnärliga utsmyckning i samband med investeringar. Bedömningen är att detta 
hanteras inom befintlig ram. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Konstnärlig gestaltning och utformning har stor betydelse för platsens attraktivitet och 
människors välbefinnande, och har till syfte att skapa offentliga rum för mångfald som 
lockar medborgare och besökare, oavsett ålder, bakgrund och behov. En väl framarbetad 
konstgestaltning har potential att inkludera en mångfald av aspekter, så som platsens 
historia, kulturvärden, sociala funktioner och kvalitéer.  

Inom ramen för enprocentregeln involveras en mängd olika målgrupper i processerna som 
arbetar fram en konstgestaltning kring ett stadsutvecklingsområde, ett tema eller en 
specifik plats eller byggnad. En bred samverkan mellan gestaltande kompetenser i 
planering och byggande kan öka miljöernas sociala, kulturella, ekonomiska och 
ekologiska värde. En ökad kvalitet i gestaltning av offentliga miljöer bedöms bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.  

 

Bilaga 
Kulturnämndens handlingar 2020-11-23 § 222 
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Ärendet  
Ärendet utgör kulturnämndens återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från 
budget 2020 om att följa upp och utvärdera regeln om att en procent av byggkostnaderna 
ska avsättas för utsmyckning. Kulturnämnden har även hemställt till kommunfullmäktige 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur beslutad finansieringsmodell för 
enprocentregeln ska tolkas. Föreliggande ärende utgör även förslag till svar på 
kulturnämndens hemställan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i budget 2020 uppdrag till kulturnämnden att följa upp och 
utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning 
tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.   

Två externt utförda utredningar ligger till grund för kulturförvaltningens uppföljning, 
utvärdering och sammantagna bedömning att enprocentregeln inte fullt ut tillämpas enligt 
fullmäktiges beslut från 2013 om förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 
utsmyckning / gestaltning. Kulturnämnden menar att samtliga nämnder och styrelser inte 
efterlever enprocentregeln.   

Det enskilt största hindret är, enligt kulturnämnden, att den finansieringsmodell som 
kommunfullmäktige beslutat ska gälla, i första hand för förvaltningar men även för bolag, 
inte gått att verkställa på grund av olika tolkningar av hur avsättning av 
investeringsmedel ska göras samt hur reglerna kring kommunal redovisning ska tolkas. 
Modellen är i sin tur nära kopplad till kulturnämndens möjlighet att få ersättning för sitt 
uppdrag (10 % av enprocentbeloppet) där motsvarande hinder och tolkningar görs 
gällande. Ytterligare svårigheter avser Göteborgs Stads upphandlingsmodell/-
organisation, vilken omöjliggjort för kulturnämnden att fullgöra sitt uppdrag som 
inköpsansvarig och avtalspart, och som föranlett att avsteg från kommunfullmäktiges 
beslut behövt göras avseende tecknande av ramavtal för konstkonsulter och upprättande 
av så kallat trepartsavtal.  

Kulturnämnden bedömer vidare att beslutsunderlaget från 2012 ger dålig vägledning för 
berörda förvaltningar och bolag och därför har nämnden gett sin förvaltning i uppdrag att 
utarbeta förslag till reviderad rutinbeskrivning i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer 
för styrande dokument, samt enligt uppdragsbeskrivningen i förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Kulturförvaltningen föreslår dels att den nuvarande rutinbeskrivningen revideras i 
enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument, dels att uppföljningen av 
enprocentregelns efterlevnad förbättras och säkerställs både vad gäller kvalitativa och 
kvantitativa mål. I båda dessa delar föreslås förvaltningen få i uppdrag att återkomma till 
nämnden med förslag och närmare beskrivningar.  

Kulturnämnden har även hemställt till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur beslutad finansieringsmodell för enprocentregeln ska tolkas. 
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Finansiering av konstnärlig utsmyckning i samband med investeringar 
Kulturnämnden beskriver att de har problem med att få ersättning för de arbetsinsatser de 
genomför i samband med den konstnärliga utsmyckningen i stadens investeringsprojekt 
och menar att finansieringsmodellen behöver förtydligas. Nedan följer därför en 
redogörelse utifrån Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.  

En materiell anläggningstillgång är ett fysiskt objekt med ett bestående värde som ska 
redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet 
kommer kommunen till del, och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Enligt 7 kap. 1 § LKBR ska anskaffningsvärdet motsvara utgifterna för tillgångens 
förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska, enligt 7 kap. 
2 § första stycket samma lag, utöver inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet räknas in.  

Direkt hänförliga till förvärvet är:  
- sådana utgifter som krävs för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt 
ändamål 
- beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av 
plats där tillgången varit installerad eller uppförd, till den del de beräknade utgifterna 
uppfyller kriterierna för när en avsättning ska redovisas i balansräkningen. 

Enligt 7 kap. 2 § andra stycket LKBR ska i anskaffningsvärdet för en tillverkad 
anläggningstillgång, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen 
av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in. Med kostnad 
avses i detta sammanhang utgifter. De utgifter som aktiveras ska följaktligen vara direkt 
hänförliga, eller ha en nära anknytning till tillverkningen av tillgången samt bidra till 
tillgångens framtida värde och/eller servicepotential. Detta innebär att utgifter som 
kommer att finnas kvar även efter det att investeringsprojektet har fullföljts och inte kan 
hänföras till tillverkning av någon annan tillgång inte ska aktiveras som en del av 
investeringen. Utgifter för telefon, kontor samt allmän administration ska med andra ord 
inte tas med i anskaffningsvärdet, i de fall de inte är direkt hänförliga eller har en nära 
anknytning till uppförandet eller tillverkningen av tillgången. 

Onormala utgifter i samband med uppförandet av en tillgång i egen regi ska inte ingå i 
tillgångens anskaffningsvärde. Inte heller utgifter som uppenbart hade kunnat undvikas 
ska ingå i anskaffningsvärdet. Sådana utgifter redovisas i stället som kostnader i 
resultaträkningen. Även utgifter som inte har en nära anknytning till uppförandet av en 
tillgång ska redovisas som kostnader i stället för som en del av anskaffningen. Det kan 
handla om exempelvis rese- och hotellkostnader. 

Löner för personal som arbetar med att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångar 
ska tas med i anskaffningsvärdet. Dock får endast löneutgift för den nedlagda arbetstiden 
tas med. Detta kräver att tidredovisning sker och används som grund för aktivering. Det 
är skäligt att dessa löneutgifter inkluderar sociala avgifter och andra direkt 
anställningsrelaterade utgifter. 

Ingen avskrivning görs för tillgångar som inte minskar i värde. Som exempel på sådana 
tillgångar kan nämnas mark och, i vissa fall, konstverk. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån ovanstående redogörelse bedömer stadsledningskontoret att det inte längre 
föreligger något behov av att utreda den finansieringsmodell som utgår från de 
kommunala redovisningsreglerna. Däremot behöver kulturnämnden utreda huruvida deras 
arbetsinsatser kopplat till den konstnärliga utsmyckningen inom stadens 
investeringsprojekt är direkt hänförliga förvärvet. Om de bedöms vara det kan nämnden 
också ersättas för detta arbete.  

För att arbetet med den konstnärliga utsmyckningen ska få större efterlevnad än idag 
bedömer stadsledningskontoret att det är nödvändigt att processens styrande dokument 
anpassas så att det blir tillämpligt för samtliga investerande nämnder och styrelser. Ett 
arbete som redan är initierat av kulturnämnden. Stadsledningskontoret bedömer dock att 
för att en sådan revidering ska bli framgångsrik så behöver berörda nämnder och styrelser 
vara högst delaktiga i framtagandet av styrdokumentet, vilket därefter ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Revideringen bör medföra ett förtydligande av de delar som idag 
upplevs som otydliga.  

Det bör exempelvis framgå: 

• Arbetsgång och ansvarsfördelning i processen 
• Vilka av kulturnämndens arbetsinsatser som bedöms vara direkt hänförliga 

investeringen 
• Hur eventuella driftkostnader i processen ska finansieras 
• Vilken del av investeringsprojektets totala kostnad som ska utgöra beräkningsgrund 

för 1%-regeln 
• En eventuell övre och/eller undre gräns för 1%-regeln 

 

Kulturnämnden har påpekat att det processägarskap som nämnden tilldelades vid 
initierandet av enprocentregeln inte längre uttrycks lika tydligt i nämndens reglemente. 
Stadsledningskontoret delar den bilden och bedömer att det kan finnas skäl till att ändra 
nuvarande skrivning men bedömer samtidigt att det inte är nödvändigt att göra några 
korrigeringar innan kulturnämnden har återkommit med förslag om nytt styrande 
dokument för stadens konstnärliga utsmyckning i samband med investeringar. 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag – uppföljning och 
utvärdering av enprocentregeln i Göteborgs 
Stad   

§ 222, 0097/20 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende uppföljning och 

utvärdering av tillämpningen av enprocentregeln i Göteborgs Stad.  

2. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta förslag till reviderad 

rutinbeskrivning i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument, 

samt enligt uppdragsbeskrivning i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

3. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag hur 

uppföljningen av enprocentregelns efterlevnad kan säkerställas och förbättras.   

4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdra till 

kommunstyrelsen att utreda hur beslutad finansieringsmodell ska tillämpas och 

tolkas av förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.      

5. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara uppdraget att följa 

upp och utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas 

för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt som fullgjort (KF budget 

2020).  

6. Kulturnämnden antecknar informationen om alternativ att föra 

enprocentprocessen framåt.   

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-04. 

Yrkande från (SD) 2020-11-23 enligt bilaga 2 till protokollet.   

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag: 

o Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till eget yrkande. 

o Förste vice ordförande Kristina Tharing (M), Mariya Voyvodova (S) och Irène 

Sjöberg-Lundin (D) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande samt avslag på 

yrkandet från Jörgen Fogelklou (SD).  

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-23 



 

 

Kultur 
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Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet från Jörgen Fogelgren (SD) samt 

yrkandet från Kristina Tharing (M) med flera under proposition och finner att 

kulturnämnden bifaller Kristina Tharing (M) med fleras yrkande.  

Reservation 
Jörgen Fogelgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

 

Dag för justering 

2020-12-01 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 
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SD yrkande angående – Redovisning av 
uppdrag – uppföljning och utvärdering av 
enprocentregeln i Göteborgs Stad    
Förslag till beslut 
I Kulturnämnden 

Kulturnämnden föreslår att de medel som avsätts enligt ”Enprocents-regeln” skall 
oavkortat gå till gestaltning och utsmyckning av fastigheter (fasader mm) så att 
dessa förstärker de klassiska karaktärsdragen och efterliknar den klassisk 
arkitektur som tidigare präglat Göteborg. 

Yrkandet 
Förfulningen av staden har pågått tillräckligt länge. Vi har idag allsköns teknik 
och material att tillgå, ändå slänger vi upp fyrkantiga lådor. Vi måste våga ha en 
dröm att vi kan bättre än det som redan gjorts.  

Det finns ett allt större missnöje med den så kallade modernistiska arkitekturen 
som främst ger sig tillkänna i form av släta fyrkantiga boxar bestående av 
glaslådor, betong och stål. Ett minimalistiskt formspråk som i vissa fall bryts av 
med exempelvis en enstaka avvikande färgklick eller en bruten linje. 

Det finns ett flertal undersökningar som visar att människor, i valet mellan att bo i 
modernistiska eller traditionellt utformade bostäder, föredrar att leva och bo i de 
traditionella arkitektoniskt vackra byggnaderna. Det finns även undersökningar 
som pekar mot att människors hälsa försämras märkbart av att leva och bo i fula 
miljöer och byggnader. 

  

 

 

 

 

Kulturnämnden  
  
  

Yrkande  
 
2020-11-23 
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Redovisning av uppdrag – uppföljning och 
utvärdering av enprocentregeln i Göteborgs 
Stad   

Förslag till beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende uppföljning och 

utvärdering av tillämpningen av enprocentregeln i Göteborgs Stad.  

2. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta förslag till reviderad 

rutinbeskrivning i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument, 

samt enligt uppdragsbeskrivning i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

3. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag hur 

uppföljningen av enprocentregelns efterlevnad kan säkerställas och förbättras.   

4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdra till 

kommunstyrelsen att utreda hur beslutad finansieringsmodell ska tillämpas och 

tolkas av förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.      

5. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara uppdraget att följa 

upp och utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas 

för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt som fullgjort (KF budget 

2020).  

6. Kulturnämnden antecknar informationen om alternativ att föra 

enprocentprocessen framåt.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2020 till kulturnämnden att följa upp och 

utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning 

tillämpas på ett ändamålsenligt sätt1.   

Två externt utförda utredningar ligger till grund för kulturförvaltningens uppföljning, 

utvärdering och sammantagna bedömning att enprocentregeln inte fullt ut (kan) tillämpas 

enligt fullmäktiges beslut från 2013 om Förslag beträffande enprocentregel för 

konstnärlig utsmyckning / gestaltning2. Samtliga nämnder och styrelser efterlever inte 

enprocentregeln; avsätter inte 1 % av investeringsmedlen till konstgestaltning, budgeterar 

 
1 Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 4.  
2 Kommunfullmäktige 2013-01-31 § 25. 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-04 

Diarienummer 0097/20  

 

Stina Borrman/Kultur/GBGStad  

Telefon: 031-368 32 03 

E-post: stina.borrman@kultur.goteborg.se  
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inte enprocentarbetet i produktionskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnader, genomför 

konstprojekt enligt egna modeller och rutiner samt upphandlar konst utan medverkan från 

kulturförvaltningen, och ersätter inte kulturnämnden för uppdraget som processledare.   

Det enskilt största hindret är att den finansieringsmodell som kommunfullmäktige 

beslutat ska gälla, i första hand för förvaltningar men även för bolag, inte gått att 

verkställa på grund av olika tolkningar av hur avsättning av investeringsmedel ska göras 

samt hur reglerna kring kommunal redovisning ska tolkas. Modellen är i sin tur nära 

kopplad till kulturnämndens möjlighet att få ersättning för sitt uppdrag (10 % av 

enprocentbeloppet) där motsvarande hinder och tolkningar är gällande. Ytterligare 

svårigheter avser Göteborgs Stads upphandlingsmodell/-organisation, vilken omöjliggjort 

för kulturnämnden att fullgöra sitt uppdrag som inköpsansvarig och avtalspart, och som 

föranlett att avsteg från kommunfullmäktiges beslut behövt göras avseende tecknande av 

ramavtal för konstkonsulter och upprättande av s k trepartsavtal.  

Då beslutsunderlaget från 20123 i allt väsentligt ger dålig vägledning för berörda 

förvaltningar och bolag öppnar det upp för enskilda tolkningar, där kulturförvaltningens 

ansvar och mandat inte sällan ifrågasätts. Senare revideringar av kulturnämndens 

reglemente har ytterligare försvagat mandatet samt att nämndens utpekade ansvar för 

uppföljning och processledning blivit otydligt.  

Kulturförvaltningens slutsats är att det finns starka ekonomiska och kulturpolitiskas skäl 

för staden att verka för en enprocentregel som är angelägen, känd och erkänd, och som 

efterlevs av samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.  

Kulturförvaltningen föreslår dels att den nuvarande rutinbeskrivningen revideras i 

enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument, dels att uppföljningen av 

enprocentregelns efterlevnad förbättras och säkerställs både vad gäller kvalitativa och 

kvantitativa mål. I båda dessa delar föreslås förvaltningen få i uppdrag att återkomma till 

nämnden med förslag och närmare beskrivningar.  

Avslutningsvis föreslår förvaltningen att kommunfullmäktiges beslutade 

finansieringsmodell utreds och tydliggörs av kommunstyrelsen, så att enhetlig 

tillämpning av modellen uppnås i stadens förvaltningar och bolag. Ett skyndsamt 

omhändertagande av frågeställningarna är önskvärt, för inarbetande i förslag till 

reviderade styrande dokument avseende enprocentregeln.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt 

utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer – ett verktyg för 

hela staden som får byggsektorn och kultursektorn att mötas. I och med regeln skapas 

konstpolitiska värden i form av arbetstillfällen för konstnärer och vinst för kulturpolitiken 

då konsten tillgängliggörs för en bred allmänhet i vardagen. Enprocentregeln för samman 

de två politikområdena stadsplanering och kultur. Kultursektorn får genom regeln anslag 

 
3 Stadsledningskontoret 2012-09-13, dnr 0435/10. 
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från byggsektorn, medan byggsektorn genom konsten får ett mervärde till byggnader och 

offentliga platser.  

Samtliga förvaltningar och bolag avsätter inte 1 % av investeringen till konstgestaltning 

och någon budget för enprocentarbetet finns inte med i produktionskostnaden för ny-, 

om- och tillbyggnadsprojekt, vilket strider mot kommunfullmäktiges beslutade 

finansieringsmodell. Göteborgs Stads samlade konstbudget är således betydligt mindre än 

om modellen fullt ut efterlevdes i staden. Finansiellt starka nämnder och bolag har ett 

(outtalat) starkt mandat jämfört med kulturnämnden, och hårda värden ställs därmed mot 

mjuka. Kommunstyrelsen måste därför, inom ramen för sina stadenövergripande styr-, 

lednings- och samordningsfunktioner samt dito ansvar för stadens ekonomistyrning, 

uttala hur finansieringsmodellen ska tillämpas och tolkas av förvaltningar och bolag. Det 

är angeläget med en skyndsam hantering av frågan.   

Av kommunfullmäktiges beslut om Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 

utsmyckning / gestaltning framgår att kulturnämnden får ett processägarskap och 

uppföljningsansvar för enprocentregeln. För att finansiera uppdraget beslutades att 10 % 

av den procent som ska användas för konstgestaltning avsätts för uppdraget genom att 

kulturförvaltningen debiterar beställaren för nedlagda kostnader.      

De första åren efter regelns införande initierades inte så många konstgestaltningar i 

Göteborgs Stad och kulturförvaltningens arbete koncentrerades under denna period på att 

öka kännedomen om fullmäktiges beslut, om enprocentregelns syfte och mål, samt att 

utforma arbetssätt för uppdraget i samverkan med byggande förvaltningar och bolag i 

staden. Förvaltningen avvaktade därför med att införa den ekonomiska modellen för att 

finansiera kulturnämndens uppdrag. Anledningen var också att arbetet bedömdes kunna 

hanteras inom kulturnämndens befintliga resurser under en begränsad period. Sedan ett 

par år tillbaka har förvaltningens arbete med enprocentregeln ökat i takt med stadens 

kraftiga expansion, varför det är angeläget att finansieringsmodellen, och därmed även 

den ekonomiska modellen, snarast initieras och implementeras i relation till stadens 

förvaltningar och bolag.  

En grov uppskattning av förvaltningens ofinansierade processledning som behövt 

hanteras inom kulturnämndens ram illustreras genom följande räkneexempel; år 2017-

2019 redovisade nämnder och bolag att de avsatt 95,7 miljoner kronor för 

konstgestaltning4. Av dessa budgeterade medel har kulturförvaltningen processlett cirka 

20 % av projekten vilket motsvarar 19,1 miljon kronor. Ersättning för administration och 

processledning skulle därmed ha uppgått till cirka 2 miljoner kronor, motsvarande 10 % 

av 19,1 miljoner kronor.   

Som framgår av förvaltningens förslag till ”Uppdrag att tydliggöra tillämpningen av 

beslutad finansieringsmodell” under rubriken ”Förvaltningens bedömning och förslag” 

finns inga juridiska eller redovisningstekniska hinder för kulturnämnden att fakturera 

beställaren för uppdraget. Men då de planerande nämnderna (beställarna), på grund av 

gällande redovisningsregler, bedömt att kostnaden för administration bör redovisas som 

en driftskostnad fram till en viss tidpunkt i processen och finansieringen finns i 

 
4 Årsrapport Enprocentregeln 2019, Göteborg Konst.  
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investeringsbudgeten, har förvaltningens kostnader inte godkänts av motparten och någon 

ersättning har således inte kunnat erhållas. Ett centralt tydliggörande av 

finansieringsmodellen borgar för en rättssäker och enhetlig tillämpning av kommunala 

redovisningsregler och avsättning av investeringsmedel, och behöver undanröja 

eventuella otydligheter i stadens ekonomiska styrsystem.  

En central utredning och beslut i kommunstyrelsen avseende modellen är därtill 

nödvändig för att tydliggöra hur kulturförvaltningens kostnader för processledning ska 

finansieras. Som framgår av förvaltningens uppföljnings- och utvärderingsbilaga (bilaga 

1 till förvaltningens tjänsteutlåtande) är finansieringsmodellen nära kopplad till 

begreppen byggkostnad och formell beställning, vilka behöver definieras och tydliggöras. 

De planerande nämnderna (beställarna) måste få tydliggjort om och hur arbetssätt 

behöver förändras så att bokföring och fakturering av driftskostnader möjliggörs. En 

fortsatt olöst situation innebär en risk både för kulturförvaltningens ekonomi, arbetsmiljö 

och möjlighet att utföra uppdraget. 

Om kulturnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till 

reviderad rutinbeskrivning, samt förslag till hur uppföljningen av enprocentregelns 

efterlevnad kan säkerställas och förbättras, bedöms detta arbete kunna hanteras inom 

givna budgetramar.  

Ekonomiska konsekvenser av en eventuell revidering av kulturnämndens reglemente 

föreslås omhändertas antingen inom ramen för nämndens verksamhetsnomineringar till 

budget 2022 eller i eget ärende till kulturnämnden och kommunfullmäktige inför 

budgetprocessen 2022. 

Bedömning ur ekologisk dimension  

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.   

Bedömning ur social dimension  

Av Göteborgs Stads kulturprogram framgår att kulturen är till för stadens utveckling för 

att förverkliga ett demokratiskt inflytande. Konstpolitiken värnar om konsten och 

konstnärernas möjlighet att verka fritt och obundet. Genom att betona relevans, den 

filosofiska och estetiska dimensionen, konstens fria ställning och egenvärde, stärks 

demokratin. Konstnärlig gestaltning och utformning har stor betydelse för platsens 

attraktivitet och människors välbefinnande, och har till syfte att skapa offentliga rum för 

mångfald som lockar medborgare och besökare, oavsett ålder, bakgrund och behov. En 

väl framarbetad konstgestaltning har potential att inkludera en mångfald av aspekter, så 

som platsens historia, kulturvärden, sociala funktioner och kvalitéer.  

I kulturförvaltningens rapport ”Kulturens värde och sociala effekter”5 konstateras att 

många av kulturens samhällsnyttiga effekter uppträder långt utanför kulturpolitikens eget 

fält, och ofta blir synliga först över långa tidsspann. Det gör det svårt att belägga det 

instrumentella värdet av enskilda kulturverksamheter. För att tydliggöra kulturens värde 

 
5 Kulturens värde och sociala effekter, kulturförvaltningens rapport 2020:1.  
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och sociala effekter betraktas kulturen därför som en ekologi. Liksom i en ekologi 

samspelar olika och ibland motstridiga mål och värden med varandra. Det som någon 

uppfattar som tärande kan i själva verket vara en omistlig del av den ekologiska dynamik 

som skapar effekter som samma aktör vill ha ut av kulturen. En välmående kulturell 

ekologi är en förutsättning för en jämlik och hållbar stad. 

Inom ramen för enprocentregeln involveras en mängd olika målgrupper i processerna som 

arbetar fram en konstgestaltning kring ett stadsutvecklingsområde, ett tema eller en 

specifik plats eller byggnad. En bred samverkan mellan gestaltande kompetenser i 

planering och byggande kan öka miljöernas sociala, kulturella, ekonomiska och 

ekologiska värde. En ökad kvalitet i gestaltning av offentliga miljöer bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling.  

Bilagor 

1. Kulturförvaltningens uppföljning och utvärdering av enprocentregeln i 

Göteborgs Stad.   

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-01-31 § 25.  

3. Utdrag ur kommunfullmäktiges budget 2020.     

4. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-09-13 inklusive rutinbeskrivning.    

5. Utredning av Göteborgs Stads enprocentregel 2019, Lena Dübeck 2019-12-10.  

6. Utredning av enprocentsregeln del 2, KPMG AB 2020-04-23. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
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Ärendet  

Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2020 till kulturnämnden att följa upp och 

utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning 

tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. I föreliggande ärende redovisar kulturförvaltningen 

uppdraget och föreslår att kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning, samt att 

denna utgör kulturnämndens återrapport till kommunfullmäktige.  

Förvaltningen föreslår att nämnden dels uppdrar åt förvaltningen att utarbeta förslag till 

reviderad rutinbeskrivning i enlighet med riktlinjer för styrande dokument i Göteborgs 

Stad, dels återkomma med förslag hur uppföljningen av enprocentregelns efterlevnad kan 

säkerställas och förbättras. Förvaltningen föreslår också att nämnden hemställer till 

kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt utreda hur beslutad 

finansieringsmodell ska tillämpas och tolkas av förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.      

Beskrivning av ärendet 

Då kulturförvaltningen utan framgång försökt att implementera den ekonomiska 

modellen (ersättning motsvarande 10 % av enprocentbeloppet), initierade förvaltningen 

hösten 2019 en extern och oberoende utredning av enprocentregeln. Detta utifrån 

bedömningen att mandat, finansieringsmodell och upphandling samt politisk delaktighet i 

processen inte är tydligt definierade, vilket gör att samarbetet i staden kring 

enprocentregeln inte fungerar enligt kommunfullmäktiges beslut 2013 och det 

tjänsteutlåtande som låg till grund för detsamma. Vid kulturnämndens sammanträde den 

2020-03-236 redovisade den externa utredaren sina iakttagelser och slutsatser, varefter 

förvaltningen uppdrog till en revisionsbyrå att verifiera och granska slutsatserna utifrån 

lagstiftning, ekonomi och juridik (de två externa utredningarna återfinns i sin helhet som 

bilaga 5 och 6 till förvaltningens tjänsteutlåtande). 

Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2020 till kulturnämnden att följa upp och 

utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning 

tillämpas på ett ändamålsenligt sätt:   

”Kulturnämnden ska vara en aktiv part i utformandet av de stadsdelar som nu byggs och 

omformas runt om i staden. Detta för att säkerställa att konstnärliga och kulturella 

värden utvecklas och tas tillvara i stadsrummet. Regeln om att en procent av 

byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning börjar ge resultat. Regeln måste dock 

följas upp och utvärderas för att säkerställa att den tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.”     

I föreliggande tjänsteutlåtande med tillhörande fördjupad utvärderings- och 

uppföljningsbilaga, samt externa utredningar, har enprocentregeln belysts utifrån 

kommunfullmäktiges intentioner i samband med beslut om regelns införande 2013, 

kulturnämndens arbete med och möjligheter att genomföra fullmäktiges uppdrag som 

processägare, uppföljningsansvarig och avtalspart, samt nuläge och förslag till fortsatt 

utvecklingsarbete.   

 
6 Kulturnämndens sammanträde 2020-03-23 § 61.  
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Med utredningarnas genomförande och förslag, samt utifrån förvaltningens bedömning 

och förslag till beslut inklusive bilagd uppföljnings- och utvärderingsbilaga, föreslås 

uppdraget att utvärdera om enprocentregeln tillämpas på ett ändamålsenligt sätt vara 

fullgjort.  

Bakgrund till ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 2013-01-31 § 25 om Förslag beträffande 

enprocentregel för konstnärlig utsmyckning / gestaltning där kulturnämnden fick ett 

processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentregeln. En särskild 

rutinbeskrivning togs fram för kulturförvaltningens samarbete med stadens nämnder där 

förvaltningen pekades ut som producent och inköpsansvarig samt som avtalspart i 

kontakt med konstnärerna.  

Stadsledningskontorets förslag till modell för regelsystem och tillämpning i Göteborgs 

Stad utgick från Stockholm Stads modell, vilken låg till grund för förslag till beslut i 

kommunfullmäktige. Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2012-09-137 

gällande förslag till regelsystem och tillämpning av enprocentregeln i Göteborgs Stad 

framgår bland annat att: 

Som huvudregel gäller att vid all nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader av 

lokaler och bostäder samt offentliga platser såsom lekplatser, torg och parkområden ska 

ett belopp motsvarande en procent av den beslutade byggkostnaden (byggkostnad 

inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning / gestaltning. 

Undantaget från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, till exempel 

ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar.    

Av beslutsunderlaget framgår bland annat att regelbundna genomgångar ska göras mellan 

kulturförvaltningen och fastighetskontoret för att säkerställa konstens plats i 

stadsutvecklingen i samband med markanvisningar, att kulturnämnden får i uppgift att 

skapa konstprogram för relevanta exploateringsområden, samt att fastighetsnämnden i 

samband med markanvisning ska villkora denna så att exploatören tillämpar 

enprocentregeln. Ett antal nämnder med särskilt ansvar för enprocentregeln pekas ut av 

stadsledningskontoret – lokalsekretariatet och lokalförvaltningen, idrotts- och 

föreningsnämnden och park- och naturnämnden, samt byggnadsnämnden. Därtill att 

stadens helägda bolag också blir berörda av enprocentregeln när de bygger (för hela 

ärendet se bilaga 4). 

Som anges ovan innebar fullmäktiges beslut att kulturnämnden fick i uppdrag att leda 

processen och fick en rådgivande och stödjande roll, men också ett uppföljningsansvar för 

att säkerställa att enprocentregeln efterlevs. Kulturnämndens reglemente justerades för att 

tydliggöra detta uppdrag och ansvar; kulturnämnden ska ”Verka för stadens konstnärliga 

utsmyckning i såväl byggnader och lokaler som offentliga utemiljöer. Vara processägare 

och -ledare vad avser enprocentregeln och också ansvara för uppföljning av regeln.”8  

Den beslutade rutinbeskrivningen innebär i korthet att beställaren gör en formell 

beställning till kulturförvaltningen som påtar sig rollen som producent och 

inköpsansvarig för konst till projektet. En utgiftsram för projektet bör vid detta tillfälle 

 
7 Stadsledningskontoret 2012-09-13, dnr 0435/10.  
8 Kommunfullmäktige 2013-01-31 § 25, dnr 0435/10.  
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vara klar, och beställningen är signalen/förutsättningen för kulturförvaltningen att påbörja 

uppdraget. (Rutinbeskrivningen återges i sin helhet i bilaga 4 till föreliggande 

tjänsteutlåtande).  

Kommunfullmäktiges beslut innebär vidare att kulturförvaltningen är den part som 

tecknar kontrakt med konstnären/-a, att Lagen om offentlig upphandling ska beaktas, 

samt att om konsensus inte kan uppnås mellan beställaren och samrådsgruppen (där 

kulturförvaltningen är representerad) avseende val av konstnär, så är det beställaren som 

slutligen avgör. Stadsledningskontoret avslutade sitt tjänsteutlåtande från 2012 med 

följande formulering; Det ska dock fastslås att sunt förnuft är väsentligt vid tillämpning 

av enprocentregeln.  

Förvaltningens beredning av ärendet 

Under beredningen av ärendet har kulturförvaltningen haft regelbunden kontakt med de 

externa utredarna för att bistå i frågor kring de komplexa arbetsprocesserna.  

Avstämningar har skett med förvaltningen för inköp och upphandling avseende 

upphandlingsjuridiska frågor kopplade till kulturnämndens uppdrag som producent, 

inköpsansvarig och avtalspart enligt beslutad rutinbeskrivning.   

Inom ramen för de två externt genomförda utredningarna har avstämningar och intervjuer 

med företrädare för förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, samt motsvarande i 

Stockholms Stad och Uppsala kommun med flera, genomförts på uppdrag av 

kulturförvaltningen.  

Förvaltningen och stadsledningskontoret har också gjort avstämningar under arbetets 

gång. Stadsledningskontoret har i dessa samtal erbjudit sig att bistå vid arbetet med att ta 

fram reviderade styrande dokument för Göteborgs Stads arbete med enprocentregeln.   

Förvaltningens bedömning och förslag  

Som framgår av förvaltningens uppföljning och utvärdering i bilaga 1, samt de två 

externa utredningarna enligt bilaga 5 och 6, har arbetet med enprocentregeln utmynnat i 

en samsyn och samarbete kring stadens konstgestaltning i flera av de byggande 

förvaltningarna och bolagen. Arbetssätt, rutiner och modeller / metoder har utvecklats, 

samarbetet kring konstprogram, markanvisningar, och i viss mån även 

stadsutvecklingsprocesser har kommit en bit på vägen. I väsentliga delar tillämpas dock 

inte enprocentregeln på ett ändamålsenligt sätt, vilket gör att kulturnämnden inte fullt ut 

kan verkställa kommunfullmäktiges beslut från 2013. Tillämpningen och uttolkningen av 

beslutad finansieringsmodell och upphandlingsjuridiska frågor utgör de främsta hindren 

för ett verkställande i enlighet med fullmäktiges beslut.  

Därtill finns förvaltningar som inte tillämpar enprocentregeln över huvud taget, och 

därmed frångår kommunfullmäktiges beslut. Parallella processer i staden kring 

konstgestaltning leder till otydlighet i kommunikationen med beställare, konstnärer och 

brukare avseende roller och mandat, orsakar bristande kvalitet samt frågetecken när det 

gäller kulturnämndens ansvar och trovärdighet.  
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Beslutsunderlaget från kommunfullmäktige 2013 är svårtolkat och svårtillgängligt, och 

ger inte det stöd till förvaltningar och bolag som var syftet med det reviderade 

regelverket. Begrepp är inte tillräckligt tydligt definierade vilket lämnar ett inte 

oväsentligt utrymme för olika tolkningar samt ifrågasättande av kulturnämndens och 

förvaltningens mandat och ansvar. Även förvaltningens möjlighet att utkräva ansvar av 

berörda bolag och förvaltningar försvåras av samma skäl.  

Förvaltningen bedömer att kulturnämndens reglemente måste understryka och ge ett 

tydligt mandat som stöttar nämnden och förvaltningen i uppdraget. Det är förvaltningens 

uppfattning att den revidering av reglementet som genomfördes 2018 har försvagat 

tolkningen av nämndens mandat i enprocentprocessen jämfört med de skrivningar som 

antogs 2013 i samband med beslut om enprocentregeln. En konsekvens av detta kan bli 

att de redan idag ganska sköra samverkansformer kring enprocentregeln som hittills 

uppnåtts luckras upp till nackdel för kulturnämnden och stadens kulturpolitik.  

Sammantaget påverkas möjligheterna till väl genomarbetade konstgestaltningar, och 

därmed uppfyllelse av kulturpolitiska mål i enlighet med Göteborgs Stads kulturprogram, 

där kulturförvaltningens svårigheter att få tillgång till planerande förvaltningar i tidiga 

skeden i stadsutvecklingsprocesser är en del av problembilden. För att kulturnämnden 

aktivt ska kunna bidra till och säkerställa att kulturella värden utvecklas och tas till vara i 

stadsrummet är det avgörande med ett tydliggörande av kulturnämndens ansvar och 

(finansiella) mandat avseende enprocentregeln ser ut gentemot de planerande nämnderna 

och bolagen.   

Kulturförvaltningen har idag ett ramavtal med konstkonsulter. Avtalet har tagits fram i 

samverkan med förvaltningen för inköp och upphandling (INK) och sträcker sig till och 

med 2021-11-15. Sent i arbetet med föreliggande uppföljning och utvärdering av 

enprocentregeln har INK, i motsats till vad som tidigare framkommit, meddelat att avtalet 

strider mot Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och därför kommer att 

upphöra vid avtalstidens utgång. Under utredningens gång har förvaltningen, såsom 

föreslås i utredning del 2 (bilaga 6), undersökt möjligheten för kulturnämnden att få ett 

undantag och mandat att upphandla konst åt andra förvaltningar. INK har genomfört en 

mindre utredning i frågan och konstaterar i denna att kulturnämnden inte uppfyller 

kriterierna i LOU att vara inköpscentral och att för egen del genomföra en upphandling i 

eget namn som är avsedd för andra myndigheter. Avrop från ett sådant ramavtal skulle, 

om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen, sannolikt klassas som otillåtna 

direktupphandlingar. Det är inte heller möjligt för INK att delegera till annan förvaltning 

att teckna stadenövergripande ramavtal, då det enligt reglementet endast är nämnden för 

inköp och upphandling som har en verksamhet som definieras som inköpscentral. 

Utredningen konstaterar dock att det är möjligt för Göteborgs Stad att ha flera 

inköpscentraler som är specialiserade på olika typer av varor och tjänster, men att det är 

ett politiskt beslut som behöver fattas centralt i staden.  

Det avsteg som gjorts från kommunfullmäktiges beslut om kulturnämnden som 

avtalspart, där förvaltningen tecknat ramavtal och s k trepartsavtal (mellan konstkonsult, 

beställare och kulturförvaltningen) får dessa delar av processen att fungera hjälpligt men 

är en lösning som inte är hållbar över tid. Förvaltningen ser en betydande risk att 
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beställarna, när ramavtalet löper ut den 2021-11-15, inte längre kommer att vända sig till 

kulturförvaltningen utan sköta upphandlingsförfarandet själv vilket riskerar att urholka 

syftet och grundidén med enprocentregeln.  

Det är av både konstpolitiska och ekonomiska skäl angeläget att arbeta för ett 

verkställande av kommunfullmäktiges beslut från 2013, med ett starkt och tydligt mandat 

för kulturnämnden, och kulturförvaltningen menar att detta måste styra inriktningen på de 

förslag och insatser som krävs för ett förverkligande av en enprocentregel som är 

angelägen, känd och erkänd, och som efterlevs av samtliga förvaltningar och bolag i 

Göteborgs Stad.  

Förslag till reviderad rutinbeskrivning för konstnärlig utsmyckning / 
gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad  

Kulturförvaltningen föreslår att den rutinbeskrivning som finns fastställd av 

kommunfullmäktige revideras i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrande 

dokument. Detta då avsaknaden av stadenövergripande styrande dokument för berörda 

nämnder och bolag har lett till ett arbetssätt med överenskommelser i varje enskilt 

konstprojekt, vilket många gånger och främst bygger på god vilja från berörda parter och 

innebär en tung arbetsordning. Reviderade dokument behöver således ge ett tydligt stöd 

åt ett förändrat arbetssätt i förvaltningar och bolag, inklusive kulturförvaltningens egna 

arbetssätt och processer. Ansvar och mandat behöver definieras, liksom att centrala 

begrepp definieras och säkerställs för att bli användbara i kulturnämndens samverkan 

med nämnder och styrelser. För utvecklade kommentarer kring de mest centrala 

begreppen, se uppföljnings- och redovisningsbilaga 1.   

I samtal med stadsledningskontoret har förvaltningen informerats att uppdraget i 

kommunfullmäktiges budget 2020 fungerar som igångsättningsbeslut varför detta inte 

behöver hemställas i särskild ordning.   

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma till kulturnämnden med förslag till 

styrande dokument för godkännande samt att, inför slutligt fastställande i 

kommunfullmäktige, remittera förslaget till nämnder och bolag. Det är avgörande för 

stadenövergripande styrande dokument att förankring och inhämtande av synpunkter sker 

från berörda parter. Dock vill kulturförvaltningen understryka betydelsen av 

förvaltningens specialistkompetens inom konstområdet, vilken tillsammans med det 

utpekade ansvaret som processledare och uppföljningsansvarig, innebär att 

kulturnämnden bör ha det avgörande inflytandet över utformningen av 

enprocentprocessen.    

Uppdragsbeskrivning 

Kulturförvaltningen får i uppdrag att;  

a) Våren 2021 återkomma till kulturnämnden med förslag till revidering av 

rutinbeskrivning för konstnärlig utsmyckning / gestaltning vid ny-, om- och 

tillbyggnad, inklusive förslag till fortsatt hantering, i enlighet med Göteborgs Stads 

riktlinjer för styrande dokument. Förslag till tidplan för fortsatt arbete ska 

presenteras.   
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b) Inom ramen för detta uppdrag identifiera och föreslå lämpliga nivåer på styrande 

dokument, inklusive vilka eventuella dokument på lägre nivå som behövs.      

c) I framtagande av förslag till stadenövergripande styrande dokument samverka med 

kompetenser inom och utom förvaltningen avseende juridik och ekonomi för att 

säkerställa att dokumenten får den status och det genomslag som krävs för 

efterlevnad samt tydlighet avseende mandat och ansvar.   

d) Till rutinbeskrivningen (med tillhörande stödjande / styrande dokument) formulera 

och koppla ett tydligt och mätbart syfte.  

Förvaltningen bedömer därutöver att det är väsentligt att i samband med redovisning av 

uppdraget beskriva och bedöma både ekonomiska och organisatoriska effekter av 

eventuella förändringar ur ett förvaltningsperspektiv.     

Förvaltningen föreslår vidare att kulturnämnden efter två år genomför en utvärdering av 

de reviderade styrande dokumenten, utöver den regelbundna aktualitetsprövning som 

följer med ett styrande dokument. En mer genomgripande utvärdering behöver 

genomföras för att säkerställa efterlevnad och för att tydligt ge svar på vilka kvalitativa 

och kvantitativa effekter som uppnåtts. Utvärderingen ska således identifiera om och 

vilka relevanta justeringar i dokument, arbetssätt och eventuellt också mandat som 

behöver genomföras. I samband med utvärderingen bör också ett politiskt 

ställningstagande göras om annat alternativ ska övervägas och genomföras (se nedan 

under rubriken ”Information om alternativa vägar framåt – kulturnämnden som 

inköpscentral eller investerande nämnd”).   

Förslag till förbättrad uppföljning av enprocentregelns efterlevnad  

Kulturnämnden är enligt kommunfullmäktiges beslut från 2013 uppföljningsansvarig och 

ska inom ramen för uppdraget säkerställa att enprocentregeln efterlevs. 

Kulturförvaltningens uppföljning sker idag via delårs- och årsrapporter till 

kulturnämnden och kommunstyrelsen. Uppföljningen har dock inte tillräckligt tydligt 

signalerat att enprocentregeln inte efterlevs, och varken stadsledningskontoret eller 

kommunstyrelsen har initierat någon egen uppföljning och har inte heller inom ramen för 

sin uppsiktsplikt följt upp om alla förvaltningar och bolag följer fullmäktiges beslut från 

2013 avseende enprocentregeln.   

Uppföljningen uppvisar därutöver väsentliga brister och saknar ett tydligt syfte, 

definierade mål, indikatorer samt aktiviteter, vilket sammantaget hindrar annat än en 

generell slutsats att enprocentregelns efterlevnad inte är ändamålsenlig.  

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma till kulturnämnden med förslag kring 

hur styrning och uppföljning av enprocentregelns efterlevnad kan säkerställas och 

förbättras. Förvaltningens förslag behöver säkra att både kvantitativa och kvalitativa data 

kan samlas in som svarar mot formulerade syften och bidrar till utvärdering av 

kulturpolitiska mål.  

Förslag som bör utredas vidare är till exempel införandet av en kommungemensam 

indikator. I denna del ser förvaltningen att två olika indikatorer i dagsläget är möjliga, 
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givet att den politiska viljan är att förverkliga och verkställa enprocentregeln i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut;  

1. Samtliga enprocentprojekt ska processledas av kulturförvaltningen.  

2. Stadens samtliga byggande förvaltningar och bolag ska avsätta 1 % av 

byggkostnaden till konstnärlig gestaltning.  

Som framgår av bilaga 1 till föreliggande tjänsteutlåtande kräver begreppet producent, 

som kulturförvaltningen tillskrivs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från 2012, sin 

definition och tolkning. Det är dock kulturförvaltningens uppfattning att fullmäktiges 

beslut om kulturnämnden som producent för konst ska tolkas som att nämnden ska äga 

hela processen från inköp till färdigställande av konstverk, varför ambitionen bör vara att 

arbeta för att förvaltningen ska processleda samtliga enprocentprojekt i staden.    

Föreslagen utredning behöver gå hand i hand med uppdraget att ta fram förslag till 

reviderade styrande dokument, för att synkronisera och säkerställa att uppföljningen 

svarar mot definierade mål och syften.    

Uppdrag att tydliggöra tillämpningen av beslutad finansieringsmodell     

Som redogjorts för i de två externa utredningarna finns inga juridiska eller 

redovisningstekniska hinder för kulturnämnden att fakturera beställaren för uppdraget 

som processledare. Lite krasst kan sägas att det inte är kulturnämndens bekymmer om 

motparten inte kan bokföra kostnaden, att det finnas framkomliga vägar (se utredning del 

1, bilaga 5), men att det naturligtvis i praktiken kan låsa sig på grund av tolkningen av 

kommunala redovisningsregler. Något som i slutändan ändå spiller över på 

kulturnämnden och kulturförvaltningen.  

Kommunstyrelsen måste därför, inom ramen för sina stadenövergripande styr-, lednings- 

och samordningsfunktioner samt dito ansvar för stadens ekonomistyrning, uttala hur 

beslutad finansieringsmodell ska tolkas så att enhetlig tillämpning av modellen uppnås i 

stadens förvaltningar och bolag. Ett centralt tydliggörande av finansieringsmodellen 

borgar för en rättssäker tillämpning av kommunala redovisningsregler och avsättning av 

investeringsmedel, och behöver undanröja eventuella otydligheter i stadens ekonomiska 

styrsystem.  

Det är angeläget att skyndsamt tydliggöra vilka principer för fakturering och redovisning 

av konstgestaltning som gäller i Göteborgs Stad. En tydlig definition av 

beräkningsgrunden för avsättningen, det vill säga 1 % av beslutad byggkostnad (inklusive 

byggherrekostnad), behöver tas fram och beslutas. Detta för att kunna beräkna 

omkostnaderna för hela processen men även den del som utgör kulturförvaltningens 

omkostnader.  

Information om alternativa vägar framåt – kulturnämnden som inköpscentral 
eller investerande nämnd   

Som framgår av förslag ovan behöver en revidering av den nuvarande rutinbeskrivningen 

genomföras och beslutas, aktualitetprövas och utvärderas. Uppföljningen bör därtill 

stärkas och möjliggöra både kvantitativ och kvalitativ uppföljning av kulturpolitiska mål 

avseende enprocentregeln och dess efterlevnad.  
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I samband med utvärdering av reviderad rutinbeskrivning bedömer kulturförvaltningen att 

kulturnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige aktivt behöver ta ställning till 

fortsatt hantering av enprocentregeln. Skulle uppföljning och utvärdering av reviderade 

styrande dokument ge vid handen att fortsatt arbete med dessa inte bedöms som en 

framkomlig väg menar förvaltningen att alternativen inköpscentral eller investerande 

nämnd bör övervägas politiskt. Detta bör i första hand ske inom ramen för 

kulturnämndens verksamhetsnomineringar men kan även hanteras som ett eget ärende till 

kommunfullmäktige.   

Avslutande kommentarer   

Kulturförvaltningen bedömer att det i samband med framtagande av handlingsplan för 

Göteborgs Stads kulturprogram9 finns stor möjlighet att synkronisera arbetet med 

enprocentregeln avseende stadsutvecklingsprocesser. Målet med handlingsplanen är att 

förtydliga hur stadens förvaltningar och bolag ska samverka för att bidra till de strategiska 

målen i kulturprogrammet, där insatser ska tidsättas och preciseras, ansvarsfördelas och 

följas upp. Handlingsplanen ska stimulera till samverkan och ett bättre nyttjande av 

kulturlivet som en resurs i arbetet för hållbar stadsutveckling, social sammanhållning och 

attraktiv storstad. Staden växer och ett tydligare kulturperspektiv efterfrågas i 

stadsutvecklingsprocesser. Ett förtydligande och en förstärkning av kulturnämndens 

(finansiella) mandat skulle medföra ett mer självklart tillträde till stadens byggande 

förvaltningar och bolag i stadsutvecklingsprocesser, där konstgestaltningar bekostade av 

enprocentmedel måste utgöra en integrerad del.   

Med anledning av Ny nämndorganisation 2021 har förvaltningen organiserat 

verksamheterna i nya avdelningar i syfte att nå högre måluppfyllelse och bättre kunna 

möta stadens organisering. De strategiska utvecklingsfrågor kring stadsutveckling och 

arbetet med samtidskonst i byggprojekt som utredningen del 1 lyfter fram, ser 

förvaltningen kan mötas genom att Göteborg Konst, kulturstrategiska avdelningen och 

strategiska funktioner från stadsutvecklingsenheten organiseras i en gemensam avdelning. 

Ett tydligt strategiskt arbete, och en starkare organisation, ger förutsättningar att bättre 

möta uppdraget både inom förvaltningen och gentemot andra fackförvaltningar samt 

bolag.  

Med stöd i de två externt genomförda utredningarna samt förvaltningens uppföljnings- 

och utvärderingsbilaga är det kulturförvaltningens slutsats att enprocentregeln inte (kan) 

tillämpas på ett ändamålsenligt sätt och i väsentliga delar inte fungerar enligt 

kommunfullmäktiges beslut. Genom förslag i tjänsteutlåtandet om revidering av 

nuvarande rutinbeskrivning bedömer förvaltningen dock att det finns god potential att få 

till stånd förändringar så att delar av kommunfullmäktiges beslut från 2013 kan mötas. 

Dock behöver ett sådant uppdrag kompletteras med ett förtydligande av hur fullmäktiges 

beslutade finansieringsmodell ska tolkas och tillämpas i stadens förvaltningar och bolag. 

Därtill krävs en tydlig och stringent uppföljning av syfte och mål med enprocentregeln, 

där både kvantitativa och kvalitativa värden följs upp och utvärderas över tid.  

 
9 Beslut om igångsättningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2020-09-30, dnr 0869/20.   
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Förvaltningen vill understryka att de goda samverkansrelationer och fungerande arbetssätt 

som uppnåtts i staden kring enprocentregeln ska fortsätta att utvecklas, samt att dessa 

erfarenheter kan bidra i arbetet med framtagande av reviderade styrande dokument. 

Problematiken kring finansieringsmodellen är strukturell och avsikten med att föreslå en 

central utredning är inte att peka ut enskilda aktörer, snarare är det en problembild som 

flera förvaltningar och bolag känner igen, brottas med och önskar få tydliggjord. 

Föreslagen central utredning har således till syfte att undanröja eventuella otydligheter i 

stadens ekonomiska styrsystem och säkerställa en enhetlig tillämpning av beslutad 

finansieringsmodell i stadens förvaltningar och bolag.  

Kulturförvaltningens slutsats är att det finns starka ekonomiska och kulturpolitiskas skäl 

för staden att verka för en enprocentregel som är angelägen, känd och erkänd, och som 

efterlevs av samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Att förverkliga 

kommunfullmäktiges beslut avseende enprocentregeln kräver gemensamma 

ansträngningar, samt tydliga politiska ambitioner och beslut.  

Avslutningsvis är det förvaltningens uppfattning att den revidering av kulturnämndens 

reglemente som genomfördes 2018 riskerar att försvaga tolkningen av nämndens mandat 

i enprocentprocessen. En konsekvens av detta kan bli att de redan idag ganska sköra 

samverkansformer kring enprocentregeln som hittills uppnåtts luckras upp till nackdel för 

kulturnämnden och stadens kulturpolitik. Beroende på utfallet av arbetet med 

framtagande av förslag till reviderade styrande dokument, föreslår förvaltningen att 

frågan avseende reglementet lyfts antingen inom ramen för nämndens 

verksamhetsnomineringar till budget 2022 eller i eget ärende till kulturnämnden och 

kommunfullmäktige inför budgetprocessen 2022.      

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

Jonna Ulin   

 

Sektorchef Fri konst och kultur   



Kommunfullmäktiges budget 2020 – kulturnämnden  
 

Konsten i det offentliga rummet   
Kulturnämnden ska vara en aktiv part i utformandet av de stadsdelar som nu byggs och omformas 

runt om i staden. Detta för att säkerställa att konstnärliga och kulturella värden utvecklas och tas 

tillvara i stadsrummet.   

Regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning börjar ge resultat. Regeln 

måste dock följas upp och utvärderas för att säkerställa att den tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.     

Utsmyckningen av det offentliga rummet är en signal om att konsten får och bör ta plats i staden. De 

medel, främst genom Charles Felix Lindbergs donationsfond, som används för att köpa in konstverk 

till offentliga platser, ska aktivt förvaltas. 

Uppdrag:  
Kulturnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 

byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 
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Kulturförvaltningens uppföljning och 
utvärdering av enprocentregeln i Göteborgs 
Stad   
 

I föreliggande bilaga redovisar kulturförvaltningen uppdraget i kommunfullmäktiges 

budget 2020 att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna 

ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.  

Redovisningen har följande disposition:  

Redovisningen inleds med ett stycke om hur Stockholms Stad och Uppsala kommun 

tillämpar enprocentregeln – ”Stockholms-modellen” (där kulturnämnden i egen regi är 

inköpscentral) respektive ”Uppsala-modellen” (där kulturnämnden är en investerande 

nämnd).    

Därefter följer en beskrivning av enprocentregeln i Göteborgs Stad och den 

rutinbeskrivning för kulturförvaltningens samarbete med stadens nämnder som 

kommunfullmäktige beslutade om 2013. Här kommenterar kulturförvaltningen de 

centrala begreppen producent och inköpsansvarig samt som avtalspart i kontakt med 

konstnärerna, samt fullmäktiges beslut att 10 procent av den procent som ska användas 

för konstgestaltning (beslutad byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) 

avsätts för kulturnämndens uppdrag.  

Därefter beskrivs kulturnämndens uppföljningsansvar och processägarskap, samt den s k 

Göteborgs-modellen. Här kommenterar kulturförvaltningen i vilken utsträckning den 

beslutade rutinbeskrivningen från 2013 kunnat verkställas, samt hur förvaltningen följt 

upp enprocentregelns efterlevnad.     

Kulturförvaltningen kommenterar därefter hur de ursprungliga skrivningarna i 

kulturnämnden reglemente från 2013 förändrats och, i förvaltningens mening, försvagat 

kulturnämndens mandat i samband med senare revideringar.  

Utifrån förvaltningens bedömning att mandat, finansieringsmodell och upphandling samt 

politisk delaktighet i processen inte är tydligt definierade (vilket gör att samarbetet i 

staden kring enprocentregeln inte fungerar enligt kommunfullmäktiges beslut) redovisas 

två externa utredningar som genomförts. Utredningarna återfinns i sin helhet som bilaga 5 

och 6 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen kommenterar och bedömer 

utrednings slutsatser och förslag i relevanta delar. 

Mot bakgrund av vad som redovisats i tidigare stycken återkopplar förvaltningen därefter 

uppdraget i budget 2020 att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 

byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.  

  

Kultur 

 
  

 Bilaga 1 
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Stockholms-modellen respektive Uppsala-modellen   

I detta stycke redogörs för tillämpningen av enprocentregeln i Stockholms Stad 

respektive Uppsala kommun i sammandrag. För mer ingående redovisning hänvisas till 

Utredning av Göteborgs Stads enprocentregel 2019 (bilaga 5 till förvaltningens 

tjänsteutlåtande).  

Stockholms-modellen 

Kulturförvaltningens enhet Stockholm konst är processägare för tillämpningen av 

enprocentregeln och leder hela processen från beställning till genomförande, samt 

förvaltning av konst. Kulturförvaltningen har upprättat ett eget ramavtal med 

konstprojektledare och är inköpscentral enligt definitionen i Lag om offentlig 

upphandling (LOU). När en beställare är beredd att börja diskutera tillämpningen av 

enprocentregeln i ett eller flera projekt inleds dialogen med enheten Stockholm konst. För 

varje projekt bildas en samrådsgrupp (beställare, brukare, Stockholms konst). I samband 

med större projekt, över 500 000 kronor, ingår två rådgivande politiker från Stockholms 

konstråd. Stockholm konsts projekt förutsätter ett beslut om omgestaltning eller 

nybyggnad i något av stadens bolag eller förvaltningar.  

Finansiering av Stockholm konsts löpande verksamhet avsätts i kulturnämndens 

årsbudget. Driftsbudgeten finansierar administration, projektledning, förvaltning av 

konstverken, kommunikation, upphandling av jurist för tillämpning av temporär eller 

performativ konst, hantering av konstsamlingen, inköp av lösa verk. De senaste två åren 

har kulturnämnden även anslagit riktade medel för att möjliggöra offentlig konst av mer 

tillfällig karaktär.  

Finansieringen av den offentliga konsten är helt och hållet projektdriven – medlen för 

konst avsätts först då en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag har fått ett 

politiskt beslut om ny-, om- eller tillbyggnad. Konstkonsulter, konstnärer och 

genomförande av konsten bekostas genom investeringsmedel hos beställarna. 

Enprocentanslaget bekostar hela konstprocessen och avser all allmän platsmark såväl som 

byggnader. Stockholm konst upphandlar konstkonsulter/konstprojektledare och 

konstnärer i egen regi, och deras arvoden faktureras beställaren efter en överenskommen 

betalplan (á-contofakturor) vilket belastar beställarens investeringsbudget. Stockholm 

konst hanterar enprocentanslaget och redovisar mot beställande förvaltning/bolag samt 

fakturerar dem, men tar inte betalt för administrativa tjänster.   

När det gäller övergripande områdesplanering ingår Stockholm konst bland de aktörer 

som exploateringskontoret sammankallar i tidiga skeden. När en systemhandling börjar 

tas fram (inom ramen för detaljplanering) är det oftast lämpligt att en konstnär 

upphandlas. Målsättningen är att konstkompetenser ska kopplas in i ett så tidigt skede 

som möjligt så att konst, landskapsarkitektur och arkitektur på allvar ges möjlighet att 

samverka till en väl integrerad helhet och att offentlig konst finns med som en självklar 

del i diskussionen då nya områden utvecklas inom staden, från markanvisningsskedet och 

framåt. Ett resultat är den skriftliga principöverenskommelse som träffats mellan 

förvaltningen och stadens exploateringskontor om samverkan. Överenskommelsen har 

gjort det möjligt att under arbetet med konstprogrammen ta helhetsgrepp kring hela 

stadsutvecklingsområden, istället för att den offentliga konsten kopplas in under 

respektive genomförandeskede. Detta har öppnat upp för att enprocentmedlen kan 

användas mer strategiskt och effektivt, samt att konstkompetensen kopplas in som 
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likvärdig part till planerande och andra gestaltande kompetenser istället för att konsten 

blir en ”kommentar” till ett redan färdiggestaltat utomhus- eller inomhusrum.  

Kulturförvaltningen har ett förfarande som ger enheten Stockholm konst både mandat och 

handlingskapacitet, där dialog och utvecklad samverkan med andra förvaltningar i 

ömsesidig respekt borgar för en hög kvalitet både i enprocentprocessen och de 

konstnärliga gestaltningarna. 

Uppsala-modellen 

Tillämpningen av enprocentregeln sker genom kulturnämnden och kulturförvaltningen, 

där nämnden fördelar investeringsmedel till offentlig konst i den årliga budgeten. 

Anslaget beräknas på investeringar i all skattefinansierad verksamhet (ej avgiftsbelagd 

dito). I kulturnämndens driftsbudget avsätts ytterligare medel för reparationer och 

underhåll samt övriga kostnader för avdelningen offentlig konst (personal, hyra och 

övriga driftskostnader). Gällande reinvesteringar så finansieras de genom driftsbudgeten. 

Avdelningen offentlig konst inom kulturförvaltningen upprättar årligen ett förslag till 

fördelning av anslaget till offentlig konst, och kulturnämnden beslutar om fördelning av 

investeringsmedlen. 

Initiativ till konstprojekt för utomhusmiljöer kan komma från kulturförvaltningen, 

kulturnämnden, konstnärer, stadsbyggnadsförvaltningen eller allmänhet. Förslag till 

platser tas fram av kulturförvaltningens sakkunniggrupp, och kulturnämnden beslutar om 

förslag till fördelning av investeringsmedlen. Inköp och gestaltningsprojekt understigande 

600 000 kronor beslutas av kulturförvaltningen på delegation, medan uppdrag över detta 

belopp beslutas av nämnden. Rådgivande medborgardialoger hålls i alla projekt för 

transparens och för att öka inflytandet i processen. Inkomna åsikter och resultat av 

dialogen förs vidare till kulturnämnden.   

Avdelningen arbetar också med tillfällig konst i det offentliga rummet. Ett arbetssätt finns 

framtaget som gör det möjligt att använda mer tillfälliga material, att kunna vara aktuell 

och att samarbeta med olika parter till exempel näringsliv och universitet.  

Kulturförvaltningen artikulerar olika kvalitetskrav kopplade till gestaltning av offentlig 

konst enligt enprocentregeln. Kvalitetsaspekterna avser dels konstgestaltningen och 

konstverken i sig, dels konstens lokalisering och geografiska spridning i kommunen. 

Kvalitetskraven avser även hur konsten påverkar människor och landskap och vilka 

principer som ska vara ledande. Konsten ska bidra till trygga och tillgängliga miljöer eller 

placeras i politiskt prioriterade områden. Kulturförvaltningen deltar i 

stadsbyggnadsförvaltningens visions- och detaljplanearbete för nya områden. På så sätt 

kan de konstnärliga gestaltningarna samspela med de politiska visionerna för 

stadsutvecklingen. Förslag till platser för offentlig konst avgörs av kulturförvaltningen, 

efter dialog med kommunens nämnder och fastighetsbolag om aktuella planer för ny- och 

ombyggnationer.  

Förfarandet ger kulturförvaltningen en mycket stark position i processen, ett självklart 

mandat och en självständighet. En förutsättning för denna ordning är att Uppsala 

kulturnämnd är en investerande nämnd.  
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Enprocentregeln  

Flera initiativ låg till grund för kommunfullmäktiges beslut att införa en enprocentregel 

för konstnärlig utsmyckning / gestaltning i Göteborgs Stad. Kulturnämnden hade bland 

annat initierat ett ärende om översyn av reglementet för att förtydliga nämndens ansvar 

för stadens konstnärliga utsmyckning, samt omvandling av den dåvarande 

enprocentrekommendationen till regel.1   

Efter hörande med stadens nämnder och bolag redovisade stadsledningskontoret i 

tjänsteutlåtande den 2012-09-13 ett förslag till regelsystem och tillämpning i Göteborgs 

Stad när det gällde enprocentregeln. Stadsledningskontoret hade vid sin granskning funnit 

att Stockholm Stad arbetade efter den mest intressanta modellen med en genomarbetad 

samarbetsform och rutin när det gäller enprocentregeln. Utifrån ”Stockholms-modellen” 

föreslogs en modell för regelsystem och tillämpning i Göteborgs Stad. En särskild 

rutinbeskrivning togs fram för kulturförvaltningens samarbete med stadens nämnder där 

kulturförvaltningen pekades ut som producent och inköpsansvarig samt som avtalspart i 

kontakt med konstnärerna.   

Kommunfullmäktige beslutade den 2013-01-31 § 25 om Förslag beträffande 

enprocentregel för konstnärlig utsmyckning / gestaltning, med följande beslutssatser: 

1. En enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska gälla vid ny-, om- 

och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med vad som redovisas i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens 

nämnder som stadens helägda bolag. 

2. Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid uppförandet 

och iordningställandet av offentliga platser i enlighet med vad som redovisas i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

3. Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för 

enprocentregeln som fastställes genom justering i nämndens reglemente i enlighet 

med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Därtill förklarades uppdraget till kommunstyrelsen att utarbeta och återkomma med 

förslag till regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation som fullgjort.   

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt 

utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. I och med regeln 

skapas konstpolitiska värden i form av arbetstillfällen för konstnärer och vinst för 

kulturpolitiken då konsten tillgängliggörs för en bred allmänhet i vardagen. 

Enprocentregeln för samman de två politikområdena stadsplanering och kultur. 

Kultursektorn får genom regeln anslag från byggsektorn, medan byggsektorn genom 

konsten får ett mervärde till byggnader och offentliga platser.  

Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2012-09-132 gällande förslag till 

regelsystem och tillämpning av enprocentregeln i Göteborgs Stad framgår bland annat att: 

Som huvudregel gäller att vid all nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader av 

lokaler och bostäder ska ett belopp motsvarande en procent av den beslutade 

 
1 Kulturnämnden 2010-01-26 § 10, Kommunfullmäktige 2010-10-14 § 18.  
2 Stadsledningskontoret 2012-09-13, dnr 0435/10.  
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byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig 

utsmyckning / gestaltning. Enprocentregeln föreslås också tillämpas när det gäller 

allmännyttans ny-, om- och tillbyggnader av bostadsfastigheter, samt vid 

iordningställande av offentliga platser såsom lekplatser, torg och parkområden. 

Undantaget från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, till exempel 

ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar.    

I syfte att säkerställa konstens plats i stadsutvecklingen ska regelbundna genomgångar 

och avstämningar göras mellan kulturförvaltningen och fastighetskontoret för att 

identifiera markanvisningar och exploateringsområden som är på gång. Kulturnämnden 

får i uppgift att skapa övergripande strategiska konstprogram (finansierade inom 

enprocentramen) för relevanta exploateringsområden, och i samband med markanvisning 

bör fastighetsnämnden villkora denna så att exploatören tillämpar enprocentregeln.  

Förutom fastighetsnämnden pekar stadsledningskontoret ut lokalsekretariatet och 

lokalförvaltningen som centrala aktörer för förverkligandet av enprocentregeln. 

Lokalsekretariatet i egenskap av samordnande organ för utformning av långsiktig strategi 

och planering för stadens samlade lokalförsörjning, lokalnämnden som det verkställande 

organet för nybyggnation och för om- och tillbyggnader av stadens lokaler. Även idrotts- 

och föreningsnämnden är till del en byggande organisation och ska beakta 

enprocentregeln vid byggnation av idrotts- och sportanläggningar för stadens invånare. 

Beträffande offentliga mötesplatser berörs park och naturnämnden och trafiknämnden. 

Byggnadsnämnden får också en roll när det gäller att säkerställa enprocentregeln. Det 

sker i samband med detaljplanearbete. Stadens helägda bolag blir också berörda av 

enprocentregeln när de bygger.   

Som anges ovan innebar fullmäktiges beslut att kulturnämnden fick i uppdrag att leda 

processen och fick en rådgivande och stödjande roll, men också ett uppföljningsansvar för 

att säkerställa att enprocentregeln efterlevs. Kulturnämndens reglemente justerades för att 

tydliggöra detta uppdrag och ansvar; kulturnämnden ska ”Verka för stadens konstnärliga 

utsmyckning i såväl byggnader och lokaler som offentliga utemiljöer. Vara processägare 

och -ledare vad avser enprocentregeln och också ansvara för uppföljning av regeln.”3  

Rutinbeskrivning 

För att säkerställa tillämpningen av enprocentregeln togs en särskild rutinbeskrivning för 

kulturförvaltningens samarbete med stadens nämnder fram (se bilaga 4 till förvaltningens 

tjänsteutlåtande).  

Rutinbeskrivningen innebär i korthet att beställaren gör en formell beställning till 

kulturförvaltningen som påtar sig rollen som producent och inköpsansvarig för konst till 

projektet. En utgiftsram för projektet bör vid detta tillfälle vara klar. Beställningen är 

signalen/förutsättningen för kulturförvaltningen att påbörja uppdraget.  

Enligt beslutad rutinbeskrivning är det kulturförvaltningen som utser projektledare, 

tillsätter och kallar en samrådsgrupp för projektet där projektledarens förslag till 

konstprogram diskuteras. Efter att samrådsgruppen är överens om konstprogrammet 

föreslår projektledaren lämplig konstnär/-er. Reglerna i Lagen om offentlig upphandling 

beaktas. Beslut om konstnär/-er fattas av samrådsgruppen, en skissinbjudan formuleras 

 
3 Kommunfullmäktige 2013-01-31 § 25, dnr 0435/10.  
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varefter samrådsgruppen antar eller avslår förslaget. Av rutinen framgår att om konsensus 

inte kan uppnås, är det beställaren som slutligen avgör.  

Kommunfullmäktiges beslut innebär vidare att kulturförvaltningen är den part som 

tecknar kontrakt med konstnären/-a. Under tiden som arbetet med konstverket utförs sker 

löpande avstämningar mellan projektledaren och konstnären/-a av såväl ekonomiska som 

praktiska och konstnärliga frågor. Projektledaren ansvarar för att återkoppla till övriga i 

samrådsgruppen. Avslutningsvis görs både slut- och garantibesiktning av konstverket.   

Kulturförvaltningens kommentarer  

Kommunfullmäktiges beslut 2013 hade till syfte att modernisera och förtydliga det 

dåvarande regelsystemet för konstnärlig utsmyckning. Uppdraget till kulturnämnden (och 

berörda förvaltningar och bolag) formulerades dels i rutinbeskrivningen, dels i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Flera avgörande moment överlämnades till 

kulturnämnden att utveckla praxis och rutiner kring i samverkan med övriga aktörer. 

Stadsledningskontoret skriver att ”Det ska dock fastslås att sunt förnuft är väsentligt vid 

tillämpning av enprocentregeln.” Det är förvaltningens uppfattning att tjänsteutlåtandet är 

svårtolkat och svåröverskådligt, samt att rutinbeskrivningen saknar tydliga definitioner av 

väsentliga begrepp, vilket sammantaget innebär att den praktiska tillämpningen av 

enprocentregeln försvåras för berörda parter. Förvaltningen noterar därutöver att det inför 

behandling i kommunfullmäktige 2013 förelåg ett politiskt yrkande i kommunstyrelsen 

om att regeln skulle utvärderas efter ett och två år för att se vilken praxis som utvecklats 

och om reglerna i övrigt bör omarbetas. Detta blev dock inte en del av fullmäktiges 

beslut.          

Enligt den beslutade rutinbeskrivningen pekas kulturförvaltningen ut som producent och 

inköpsansvarig samt som avtalspart i kontakt med konstnärerna.  

Begreppet producent som kulturförvaltningen tillskrivs i stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande från 2012 har ingen tydlig definition och är inte heller angivet i Lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Beroende på hur begreppet ska tolkas kan 

förvaltningens uppdrag antingen vara att äga hela processen från inköp till färdigställande 

av konstverk, alternativt att vara process- och projektledare.   

Begreppet inköpsansvarig saknar även det en tydlig definition och finns varken angivet i 

LOU eller i något av stadens styrande dokument. Beroende på hur begreppet ska tolkas 

kan förvaltningens uppdrag antingen vara upphandlare (det vill säga inköpscentral) som 

säkerställer avtal, alternativt inköpare / inköpsadministratör som gör avrop från 

existerande avtal. Begreppet är således öppet för tolkning och behöver definieras för att 

vara användbart. 

Begreppet avtalspart kopplar till inköpsansvarig. Kulturförvaltningen har idag inte 

möjlighet att vara avtalspart då nämnden för inköp och upphandling är stadens 

inköpscentral och den enda part som kan teckna ramavtal.4 Kulturförvaltningens lösning 

har, i samarbete med förvaltningen för inköp och upphandling, varit att ta fram ett eget 

ramavtal för upphandling av konstkonsulter. Detta har hittills gjort det möjligt för 

kulturförvaltningen att i samråd med beställare och konstkonsult teckna s k trepartsavtal.  

 
4 Reglemente för Göteborgs inköp och upphandlingsnämnd.  
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Finansieringsmodell / Ersättning för administration och 
processledning 

Av stadsledningskontorets underlag från 2012 framgår att enprocentbeloppet definieras 

som den beslutade byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad). Arbets- 

och materialkostnader för uppsättning eller montering av konstverk som ingår i den fasta 

inredningen av byggnaden ska inte inräknas.  

För att finansiera kulturnämndens uppdrag som processägare och uppföljningsansvarig 

beslutade kommunfullmäktige att 10 % av den procent som ska användas för 

konstgestaltning (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsätts för uppdraget, vilket 

sker genom att kulturförvaltningen debiterar beställaren för nedlagda kostnader. De 

resurser som förvaltningen bedömdes behöva tillskapa för uppdraget med 

enprocentregeln menade stadsledningskontoret var beroende på antalet och omfattningen 

på uppdrag avseende konstnärlig utsmyckning/gestaltning.  

Kulturförvaltningens kommentarer 

De första åren (2013-2015) efter regelns införande initierades inte så många 

konstgestaltningar i Göteborgs Stad och kulturförvaltningens arbete koncentrerades under 

denna period på kunskapshöjande insatser gentemot berörda förvaltningar och bolag. 

Förvaltningen avvaktade därför med att införa den ekonomiska modellen för att finansiera 

kulturnämnden uppdrag. Anledningen var också att arbetet bedömdes kunna hanteras 

inom kulturnämndens befintliga resurser under en begränsad period.  

Definitionen av enprocentbeloppet som ”den beslutade byggkostnaden (byggkostnad 

inklusive byggherrekostnad)” har i förvaltningens kontakt med berörda nämnder och 

bolag vållat tolkningssvårigheter. Ett antal initiativ kring ersättnings- och 

finansieringsfrågan har tagits men utan resultat, då flertalet beställare menar sig inte klara 

av att finansiera kostnaden då finansieringen finns i investeringsbudgeten men 

bedömningen har varit att p g a gällande redovisningsregler bör kostnaden för 

administration redovisas som en driftskostnad fram till en viss tidpunkt i processen.  

I efterhand kan konstateras att förvaltningens svårighet att erhålla ersättning för sitt 

uppdrag borde signalerats tydligare och tidigare till kulturnämnden / kommunstyrelsen. 

Liksom svårigheterna med den övergripande finansieringsmodellen. Detta då 

förvaltningens arbete med enprocentregeln sedan ett par år tillbaka har ökat i takt med 

stadens kraftiga expansion.   

Ytterligare ett begrepp, beställning, kräver i sammanhanget en kommentar. Som framgår 

av beslutad rutinbeskrivning gör beställaren en formell beställning till 

kulturförvaltningen, samt att denna är signalen/förutsättningen för förvaltningen att 

påbörja uppdraget. Definitionen av formell beställning är avgörande för gränsdragning av 

när i processen kulturförvaltningens uppdrag anses påbörjat, och därmed kan utgöra 

underlag för fakturering. Kulturförvaltningens lösning har varit att, efter att beställaren 

tagit initiativ till nytt projekt, kalla till ett uppstartsmöte varefter en överenskommelse 

tecknas. Någon skriftlig beställning erhålls dock inte samt att ersättning inte har kunnat 

tas ut med anledning av beställarens hänvisning till ovanstående redovisningsregler.  
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Kulturnämndens uppföljningsansvar och processägarskap  

I och med kommunfullmäktiges beslut 2013 fick kulturnämnden ett utpekat 

processägarskap för tillämpningen av enprocentregeln, innebärandes bland annat ett 

uppföljningsansvar av regeln (för nämnder och bolag) och ledare för den process och 

rutin som föreslogs (för nämndsektorn). Organisatoriskt hanteras enprocentregeln av 

enheten Göteborg Konst som sedan regeln infördes processlett, implementerat och 

informerat stadens nämnder (och bolag) om regeln.  

Uppföljningsansvar 

Kulturnämndens uppföljningsansvar innebär att nämnden ska säkerställa att 

enprocentregeln efterlevs.  

Kulturförvaltningen har sedan 2013 årligen följt upp hur berörda förvaltningar och bolag 

arbetar med regeln avseende budget och hur många konstgestaltningar som tillkommit 

genom enprocentregeln. Från och med 2014 sker uppföljningen genom särskild 

rapportering i Göteborgs Stads budget- och uppföljningssystem Stratsys. Svaren 

sammanställs och redovisas till kulturnämnden i samband med årsrapporterna, vilket gör 

uppföljningen till en integrerad del av årsrapporterna till kommunstyrelsen. I samband 

med de fördjupade uppföljningsrapporterna (nu delårsrapporter) till kulturnämnden håller 

förvaltningen nämnden informerad om hur arbetet fortskrider, samt vilka stötestenarna 

och utvecklingsmöjligheterna är. Genom uppföljningen säkerställs även 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Därutöver tar enheten Göteborg Konst årligen fram en 

särskild rapport avseende enprocentregeln, vilken anmäls till kulturnämnden i samband 

med ordinarie årsrapport och görs tillgänglig på Göteborg Konsts hemsida.  

Processägarskap  

Kulturnämndens processägarskap innebär att nämnden ska utveckla både interna och 

stadenövergripande arbetssätt, rutiner och dokument, i syfte att omsätta intentionerna i 

kommunfullmäktiges beslut. Kulturnämndens uppdrag innefattar även att leda processen 

genom rådgivning och stöd.     

Tillsammans med förvaltningar och bolag har kulturförvaltningen sedan enprocentregeln 

infördes tagit fram olika modeller och metoder för samverkan så att konsten blir en 

naturlig del när vi bygger staden. Enheten Göteborg Konst har hållit föreläsningar, 

informerat och samtalat med bolag och förvaltningar, intresseorganisationer, 

arbetsplatser, universitet och andra intressenter om Göteborgsmodellen och enhetens 

verksamhet. Därutöver har konstprogram för till exempel Västlänken och 

Masthuggskajen arbetats fram. Rutiner för samarbete med exempelvis park- och 

naturförvaltningen, kretslopp och vatten och ett antal kommunala bolag fungerar nu 

tillfredsställande men är arbetskrävande. Tillsammans med fastighetskontoret har en 

rutinbeskrivning för markanvisningar gällande enprocentregeln utarbetats, men behöver 

kompletteras och fördjupas ytterligare. Rutinbeskrivning för samarbete med 

trafikkontoret har bearbetats under en längre tid men stött på stora motgångar på grund av 

tolkningssvårigheter när det gäller upphandling och redovisning. Lokalförvaltningen har 

en strukturerad dokumenthierarki och processordning för tillämpningen av 

enprocentregeln, men arbetar helt och hållet i egen regi utan något utvecklat samarbete 

med kulturförvaltningen.    
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Göteborgsmodellen – kulturförvaltningens process för Göteborgs Stad 

I samband med fullmäktiges beslut 2013 tog kulturförvaltningen kontakt med Stockholm 

konst för att ta del av verksamhetens arbetssätt och process för konstgestaltning. Med 

utgångspunkt i erfarenheter, dokument och processbeskrivning från Stockholm har 

kulturförvaltningen utarbetat och successivt förfinat sitt arbetssätt – Göteborgsmodellen.  

Som framgår av flödesschemat för konstgestaltningsprojekt (se bilaga till föreliggande 

uppföljning och utvärdering) består processen av tre faser med tydliga steg, där en 

samverkansgrupp sammankallas i de enskilda projekten med berörda beställare 

(kommunala förvaltningar och helägda bolag), konstkonsult och processledare.  

I arbetsprocessen ingår att systematiskt pröva utkast och förslag. Beslut om konstkonsult, 

konstnär och slutligen val av konstverk sker genom beredning; samråd i en successiv 

process där beställaren har det avgörande inflytandet på beslutet men där 

kulturförvaltningen ansvarar för sakkunskap och projektledning. 

Kulturförvaltningens kommentarer 

Förvaltningen kan konstatera att uppföljningen till kulturnämnden och kommunstyrelsen 

inte varit tillräckligt stringent samt att kulturförvaltningen endast samlat in kvantitativa 

data (antal konstgestaltningar per år samt budget) från berörda förvaltningar och bolag. 

Den kvalitativa redovisningen utgörs företrädesvis av beskrivande text i delårs- och 

årsrapporter. Någon kvalitativ uppföljning av politiska mål förekommer över huvud taget 

inte, varför det är svårt att uttala sig om i vilken utsträckning enprocentregeln bidragit till 

att nå stadens kulturpolitiska mål.  

Förvaltningen har varit otydlig i sina signaler till kulturnämnden och kommunstyrelsen 

avseende i vilken utsträckning enprocentregeln efterlevs. En genomlysning av 

uppföljningsrapporter och årsrapporter (2014-2019) ger vid handen att 

kulturförvaltningen å ena sidan rapporterar att förvaltningar och bolag arbetar framsynt 

med enprocentregeln. Något motsägelsefullt rapporteras å andra sidan att det är tydligt att 

rapporteringen av regeln behöver utvecklas och förbättras inom stadens bolag och 

förvaltningar, samt att det återstår (ett stort) arbete bland annat vad gäller att utveckla 

långsiktiga och hållbara rutiner. Först i samband med kulturnämndens årsrapport 2019 

kommenterar förvaltningen i klartext den problematik som sedan flera år förelegat 

avseende upphandlingsfrågor och beslutad finansieringsmodell; Ett problem är en 

varierande juridisk tolkning i förvaltningarna och bolagen gällande upphandlingsformer 

enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och vilken typ av konstgestaltning som kan 

bekostas genom investeringsmedel med hänsyn till bestämmelser om kommunal 

redovisning.    

Stadsledningskontoret / kommunstyrelsen har inte initierat någon egen uppföljning och 

har inte heller inom ramen för sin uppsiktsplikt följt upp om alla förvaltningar och bolag 

har följt kommunfullmäktiges beslut från 2013 avseende enprocentregeln. Beslutet från 

2013 att införa enprocentregeln i Göteborgs Stad åtföljdes inte heller av något formellt 

uppdrag att utvärdera densamma, varför varken kulturnämnden eller kommunstyrelsen 

tagit något sådant initiativ.  

Kulturförvaltningen har på tjänstepersonsnivå och utan framgång sökt lösningar på 

ersättningsfrågan (den ekonomiska modellen – 10 % av enprocentbeloppet) under ett 

antal år, varför frågan 2019 lyftes till politisk nivå samtidigt som en utredning av 
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enprocentregeln initierades av förvaltningen. I samband med kommunfullmäktiges 

budget 2020 formaliserades ett politiskt uppdrag till kulturnämnden.   

I sin rådgivande och stödjande roll vid tillämpningen av enprocentregeln inriktades 

förvaltningens arbete initialt på att successivt och långsiktigt förhandla fram 

principöverenskommelser för hur regeln skulle tillämpas. Dels för att enprocentregeln 

skulle bli en självklar del av arbetsprocessen på både förvaltningar och bolag, dels för att 

integrera arbetet med konsten i ett så tidigt skede som möjligt. Kulturförvaltningen 

inledde redan 2014 en serie föreläsningar, samtal och informationsmöten med 

förvaltningar och bolag om varför staden ska ha offentlig konst.  

Idag finns ett utvecklat sätt att arbeta med enprocentregeln som fungerar bra i vissa delar 

av Göteborgs Stad. Kulturförvaltningen kan dock konstatera att det återstår ett stort arbete 

– flera förvaltningar och bolag arbetar helt eller delvis efter egna modeller och processer, 

och ytterligare några samarbetar över huvud taget inte med kulturförvaltningen gällande 

konstgestaltning vilket innebär att de bryter mot kommunfullmäktiges beslut.  

Begreppet processägarskap är svåranvändbart och öppet för tolkning. Dels signalerar det 

ägande då kulturnämnden pekas ut som ledare för enprocentprocessen och 

rutinbeskrivningen med ett uppdrag att utveckla interna och stadenövergripande 

arbetssätt, rutiner och dokument. Dels omfattar begreppet ett uppdrag till kulturnämnden 

som en rådgivande och stödjande funktion. Det har i samarbetet med förvaltningar och 

bolag visat sig finnas olika uppfattningar kring kulturnämndens uppdrag, och det tudelade 

och motsägelsefulla begreppet ifrågasätts inte sällan.  

Kulturförvaltningens process (flödesschemat för konstgestaltningsprojekt, se bilaga till 

föreliggande uppföljning och utvärdering) stämmer i allt väsentligt överens med den 

rutinbeskrivning som beslutats av kommunfullmäktige. I vissa delar har förvaltningens 

arbetssätt och process dock behövt anpassas utifrån Lagen om offentlig upphandling, 

vilket bland annat innebär att de två stegen ”Utseende av projektledare” och ”Förslag om 

konstnär” inte kan tillämpas enligt rutinbeskrivningen. Genom att kulturförvaltningen inte 

själv disponerar enprocentmedlen, och därmed inte är upphandlande part, blir 

förvaltningen hänvisad till varje beställares upphandlingsrutiner och tolkningsutrymme. 

Lösningen som utarbetats är att förvaltningen har tecknat ett ramavtal med 

konstkonsulter, varefter förvaltningen tecknar ett s k trepartsavtal med konstkonsult och 

beställare. Därutöver upphandlar beställaren, och inte kulturförvaltningen konstnärer. 

Dessa avsteg från beslutad rutinbeskrivning gör att processen förvisso fungerar, men i 

förhållande till beställaren har kulturförvaltningen ett mycket svagt mandat och svårt att 

hävda sig i situationer där olika uppfattning om konstgestaltning, val av konstnär med 

mera föreligger.   

Kulturnämndens reglemente 2013 respektive 2018 

Innan kommunfullmäktiges beslut 2013 om en enprocentregel för konstnärlig 

utsmyckning/gestaltning framgick av kulturnämndens reglemente att nämnden skulle 

”Verka för stadens konstnärliga utsmyckning i såväl byggnader och lokaler som 

offentliga utemiljöer samt följa upp omfattning och i övrigt utförande av sådan 

utsmyckning”. Dock nämndes inte den dåvarande enprocentrekommendationen, vilket 

enligt kulturförvaltningen försvårade både kulturnämndens uppföljningsuppdrag och 
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tillämpningen då det saknades en tillfredsställande struktur för arbetet med 

rekommendationen.  

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2013 om enprocentregeln fick 

kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar vilket fastställdes genom 

justering i nämndens reglemente: kulturnämnden ska ”Verka för stadens konstnärliga 

utsmyckning i såväl byggnader och lokaler som offentliga utemiljöer. Vara processägare 

och -ledare vad avser enprocentregeln och också ansvara för uppföljning av regeln. 

Ansvara för registerhantering av stadens konst, såväl inomhus- som utomhuskonst, samt 

vård av inomhuskonsten.” 

Kommunfullmäktige beslutade därefter om ny gemensam struktur för nämndreglementen 

med ikraftträdande från och med den 2016-01-01.5 I denna första översyn genomlystes 

och beslutades om struktur och innehåll avseende kapitel 1 (Inledande bestämmelser) och 

kapitel 3 (Generella bestämmelser) i syfte att göra dem mer jämförbara i sin uppbyggnad 

och därmed överskådliga för de politiska nämnderna. Samtidigt fortsatte översynen av 

kapitel 2 i respektive nämndreglemente. Av stadsledningskontorets beslutsunderlag den 

2017-05-09 gällande ny struktur för nämndreglementen framgår att kapitel 2 motsvaras 

av nu gällande reglemente för respektive nämnd, har ett innehåll som är specifikt för 

nämnden, samt har två obligatoriska rubriker som ska gälla för samtliga nämnder och 

kommunstyrelsen – ”Det kommunala ändamålet” samt ”Nämndens verksamhetsområde 

och uppgifter”.  

Kommunfullmäktige fastställde i början av 20186 nytt kapitel 2 i kulturnämndens 

reglemente. Av rubriken ”Nämndens verksamhetsområde och uppgifter” framgår bland 

annat att nämnden ansvarar för att ”i samverkan med nämnder och styrelser verka för 

stadens tillämpning av enprocentregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i 

samband med byggnation. Nämnden ansvarar för inköp och vård av inomhuskonst för 

utsmyckning av offentliga lokaler och byggnader samt registerhållning av inomhus- och 

utomhuskonst inköpt av kulturnämnden.” 

Senare revideringar av reglementet har inte ändrat aktuell skrivning, varför den alltjämt är 

gällande.   

Kulturförvaltningens kommentarer 

Kulturförvaltningen menar att nuvarande skrivning är betydligt vagare jämfört med 

formuleringarna i reglementet från 2013. Även om begreppet processägarskap emellanåt 

ifrågasätts, uppfattar förvaltningen att de nya skrivningarna riskerar att tolkas som ett 

försvagat mandat för kulturnämnden i stadens processer, samt att nämndens tidigare 

utpekade ansvar för uppföljning och processledning blivit otydligt. En konsekvens av 

detta kan bli att de redan idag ganska sköra samverkansformer kring enprocentregeln som 

hittills uppnåtts luckras upp till nackdel för kulturnämnden och stadens kulturpolitik.     

Sammanfattning av Utredning av Göteborgs Stads 
enprocentregel 2019    

Kulturförvaltningen gav hösten 2019 en extern och oberoende utredare i uppdrag att se 

över enprocentregeln och lämna förslag utifrån förvaltningens bedömning att mandat, 

 
5 Kommunfullmäktige 2015-12-03 § 6.  
6 Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 40.  
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finansieringsmodell och upphandling samt politisk delaktighet i processen inte är tydligt 

definierade, vilket gör att samarbetet i staden kring enprocentregeln inte fungerar enligt 

kommunfullmäktiges beslut och det tjänsteutlåtande som låg till grund för detsamma. 

Nedan redogörs för Utredning av Göteborgs Stads enprocentregel 2019 i sammandrag. 

Utredningen inklusive bilagor återfinns i sin helhet som bilaga 5 till förvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

Utredaren beskriver bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut 2013 att införa en 

enprocentregel för konstnärlig gestaltning i Göteborgs Stad, samt gör en omfattande 

genomgång av skrivningarna och intentionerna i stadsledningskontorets beslutsunderlag. 

Vidare görs en genomlysning och beskrivning av kulturförvaltningens nuvarande 

arbetssätt och förutsättningarna att verkställa kommunfullmäktiges beslut från 2013, samt 

en omvärldsbevakning och beskrivning av hur processen ser ut i några av stadens berörda 

förvaltningar och bolag samt andra kommuner i Sverige. En jämförelse görs även mellan 

arbetssättet i Göteborgs Stad och Stockholms stad (”Stockholms-modellen”) respektive 

Uppsala kommun (”Uppsala-modellen”) avseende bland annat ekonomi / finansiering / 

inköpsorganisationer och upphandlingsförfarande. Faktaunderlaget utgörs av styrande 

dokument, budget, uppföljnings- och årsrapporter, rutiner samt underlag för 

kommunfullmäktiges beslut 2013 att införa enprocentregeln.  

Utvärderingen innehåller analys och bedömning utifrån faktaunderlaget samt från de 

intervjuer som hållits med bland annat Göteborg Konst och ansvariga chefer inom de 

enheter som tillämpar enprocentregeln i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.   

Intervjuunderlaget ger bland annat vid handen att hantering av enprocentregeln 

organiseras mycket olika inom de tillfrågade förvaltningarna och bolagen i Göteborgs 

Stad, samt att det i viss utsträckning finns interna styrdokument och rutiner för hantering 

av enprocentregeln i vissa förvaltningar men långt ifrån hos alla. Även när det gäller 

arbetsprocesser förekommer stora variationer bland de tillfrågade. Flera följer 

processbeskrivningen från kulturförvaltningen, Göteborg konst, medan ytterligare andra 

inte accepterar att arbeta enligt denna.  

Avsättning av investeringsmedel, samt beräkningsgrunder för enprocentbeloppet, är 

oklara samt att mer eller mindre tydliga finansieringsmodeller förekommer. Därtill finns 

olika uppfattningar om och tillämpning av upphandlingsprinciper, så även flera parallella 

ramavtal avseende konstkonsulter.  

Det råder varierade uppfattningar om kvalitetsfrågor, vikten av brukarinflytande och 

konstens kvalitativa innehåll samt konstens självständighet. Avslutningsvis råder 

skiftande uppfattning kring kulturförvaltningens roll och uppdrag som processägare. 

Många förvaltningar och bolag är mer än nöjda med samarbetet och önskar att det 

utvecklas ytterligare. Andra är missnöjda med olika delar och skulle gärna vilja styra mer 

över konstgestaltningen i sin egen investerande verksamhet.  

Utredaren konstaterar således att kulturnämndens mandat i staden behöver stärkas och för 

att kulturförvaltningen ska kunna uppfylla ansvaret som producent och inköpsansvarig 

samt som avtalspart i kontakt med konstnärer. För detta krävs redskap såsom finansiella 

resurser, juridisk kompetens gällande upphandling av konst samt tydliga 

stadenövergripande styrande dokument för berörda nämnder och bolag.   
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Förslag i utredningen 

Utredningen identifierar olika alternativ som skulle kunna föra processen framåt när det 

gäller tillämpningen av enprocentregeln i Göteborgs Stad. Nedan redogörs kortfattat för 

några av utredningens åtgärdsförslag.  

o Inför en arbetsordning där investerande aktörer beställer tjänsten 

konstgestaltning av kulturförvaltningen som i egen regi är inköpsansvarig 

och producent för konsten till ett fast belopp (enprocentsbeloppet)  

Utredningens huvudalternativ som föreslår att kulturförvaltningen i egen regi är 

inköpsansvarig och producent för konsten till ett fast belopp (enprocentbeloppet). 

Beloppet ska täcka definierade kostnader, inklusive kulturförvaltningens administration. 

Ersättning tas ut av kulturförvaltningen via fakturering. Konstproduktionen ska även 

fortsättningsvis ske i nära dialog med beställaren och andra berörda, i enlighet med 

kommunfullmäktiges ursprungliga intentioner. Detta alternativ förutsätter att 

kulturnämnden kan teckna ramavtal (är inköpscentral) och förfogar över 

enprocentmedlen, det vill säga det arbetssätt som finns i Stockholms Stad (”Stockholms-

modellen”).     

Övriga förslag i utredningen  

o Revidering av rutinbeskrivning  

Utredaren föreslår vidare att den nuvarande rutinbeskrivningen från 2013 revideras och 

uppdateras avseende struktur, tillgänglighet och definitioner för att undanröja 

tolkningssvårigheter och otydligheter gällande mandat, finansieringsmodell, upphandling 

och politisk delaktighet. Mer detaljerade rutiner för tillämpning av enprocentregeln bör 

bland annat inbegripa ett klargörande av vilka kontrollpunkter och beslutsordningar som 

ska gälla. Rutinbeskrivningen behöver bättre följa stadens styrande dokument, vara 

tillräckligt detaljerad och med tydliga definitioner av både ansvarsfrågor och begrepp för 

att kunna utgör ett adekvat stöd för kulturnämnden och övriga berörda nämnder och 

bolag.  

o Finansieringsmodell  

Utredaren menar att en av orsakerna till svårigheter vid tillämpning av enprocentregeln är 

brist på relevanta definitioner. Det kan uppstå konflikter i samband med 

kvalitetsbedömning, finansiering, upphandling och ekonomisk redovisning beroende på 

vilka begrepp som används. Utredaren påtalar att stadens sakkunskap finns inom 

kulturförvaltningen och det borde därför vara den förvaltning som har tolkningsföreträde 

inom konstområdet när det gäller finansiering med allmänna medel. Utredaren ser att 

behovet av att definitioner och begrepp ges mer konkreta förklaringar, till exempel 

avseende finansieringsformer och beräkningsgrunder för finansiering av 

konstgestaltningen. Här behöver även modeller för överföring av medel mellan 

förvaltningar sinsemellan och mellan förvaltningar och bolag klaras ut.   

o Uppföljning av enprocentregelns efterlevnad  

Utredaren poängterar också vikten av att lyfta fram innebörden av kvalitetsaspekter när 

det gäller konstgestaltning i stadens regi och med allmänna medel. Utredningen föreslår 

att analysmetoder och indikatorer utvecklas så att uppföljningen blir mer träffsäker 
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avseende både de kvalitativa och kvantitativa värdena hos konstgestaltningen för att 

möjliggöra uppföljning av i vilken utsträckning stadens konstpolitiska mål uppfyllts.  

Göteborgs Stads arbete med styrning, uppföljning och kontroll behöver klargöras så att 

enprocentregelns efterlevnad kan analyseras effektivt när det gäller avsättning av medel.  

o Utvecklad samverkan och politik för gestaltad livsmiljö  

Utredaren pekar också på att styrsystemet behöver anpassas så att det blickar framåt mot 

hur man kan arbeta med offentlig konst i gemensamma miljöer enligt det nya nationella 

målet för gestaltad livsmiljö genom att ta fram modeller för tillämpning av 

enprocentregeln där medel kan användas strategiskt i samband med stadsutveckling.  

En viktig förutsättning för konstgestaltningen är att den utgår från hela det omgivande 

offentliga rummet. Konst, arkitektur, form och design ska kunna samspela i ny- och 

ombyggnadsprocesser. Att integrera konst i tidig planering är också ekonomiskt sett 

avgörande för genomförande av storskaliga konstprojekt eftersom befintlig budget då kan 

anpassas. Tidsaspekten är avgörande för konstgestaltning att ingå i ett helhetsgrepp och 

att olika kompetenser kan arbeta tillsammans på ett dynamiskt sätt. Därför menar 

utredaren att det är angeläget att samverkan mellan fastighetskontoret, exploaterande 

bolag och stadsbyggnadskontoret etableras, utvecklas och konkretiseras så att offentlig 

konst ska kunna utgöra del av större helhetsgestaltningar i Göteborgs Stad redan i tidiga 

skeden av stadsutvecklingsprojekt och fortsatt under hela planeringsprocessen.  

Slutsats 

Utredarens slutsats är att den ansvarsägande och processledande nämnden 

(kulturnämnden) behöver disponera de verktyg som ger möjlighet att styra och leda 

arbetet på ett effektivt sätt och så att kvalitativ konstgestaltning kan genomföras 

konsekvent i hela staden på ett sätt som borgar för den politiskt beslutade konstpolitiken. 

Några av de mest kraftfulla verktygen är att förfoga över enprocentmedlen och att råda 

över lämpligt upphandlingsförfarande. Troligen var det också avsikten i 2013 års beslut 

där kulturförvaltningen pekas ut som producent och inköpsansvarig samt som avtalspart i 

kontakt med konstnärerna.  

Sammanfattning av Utredning av enprocentregeln del 2  

För att verifiera vad som framkom i den första utredningen anlitade kulturförvaltningen 

våren 2020 en revisionsbyrå med uppdrag att granska slutsatserna utifrån lagstiftning, 

ekonomi och juridik. Detta för att säkerställa om rekommendationen i den första 

utredningen avseende implementering av Stockholm Stads arbetssätt är möjlig i 

Göteborg, det vill säga är förenlig med kommunallag, lagen om offentlig upphandling 

samt god redovisningssed.  

Utredningen skulle därutöver lämna förslag till modell för finansiering av 

enprocentregeln både för nämnder och helägda kommunala bolag, samt utreda hur en 

procent av byggkostnaden ska definieras utifrån kommunfullmäktiges beslut. 

Avslutningsvis ingick i uppdraget att lämna förslag till hantering av frågan om hur 

fakturering kan ske mellan förvaltningar/bolag och kulturförvaltningen samt skillnaden i 

hantering för överföring av medel beroende på om kulturnämnden är en investerande 

nämnd eller inte (jämförelse mellan ”Uppsala-modellen” och ”Stockholms-modellen”). 
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Nedan redogörs för Utredning av enprocentregeln del 2 i sammandrag. Utredningen 

återfinns i sin helhet som bilaga 6 till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Utredaren konstaterar att kommunfullmäktiges beslut 2013 gällande enprocentregeln 

innebar att kulturförvaltningen skulle ha en arbetsprocess liknande den i Stockholms 

Stad. Det som inte uppmärksammades när regeln infördes var att Stockholm har ett annat 

upphandlingsförfarande än Göteborg, vilket innebär att kulturnämnden inte kan 

upphandla konst åt andra förvaltningar. Kulturnämnden kan inte fullgöra sitt uppdrag om 

inte kulturförvaltningen är producent och inköpsansvarig för konstprojekt. 

Kulturnämnden har därmed inte haft möjlighet att fullfölja sitt åtagande som processägare 

så som uppdraget var tänkt. 

Utredaren jämför arbetsprocesserna i Göteborg Konst och Stockholm Konst och finner att 

väsentliga skillnader föreligger avseende upphandling och finansieringsfrågor, samt roller 

och ansvar.   

Den arbetsordning och finansieringsmodell som rekommenderas i den första utredningen 

(”Stockholms-modellen”) går inte att genomföra då det idag endast är nämnden för inköp 

och upphandling som kan upphandla åt andra förvaltningar och bolag. För att kunna ha en 

liknande arbetsprocess som Stockholm Stad krävs att ett undantag görs för 

kulturnämnden, med påföljd att kulturförvaltningen då skulle få möjlighet att nyttja den 

finansieringsmodell som kommunfullmäktiges beslut grundade sig på.  

Utredaren finner även att kulturnämnden inte i tillräcklig utsträckning har återrapporterat 

att regeln inte efterlevs. Detta har fått effekt att kommunstyrelsen, i sin uppsiktsplikt och 

sitt samordningsansvar att kontrollera att fullmäktiges beslut om enprocentregeln 

verkställts, inte haft tillräckliga skäl att fatta beslut om åtgärder för att möjliggöra 

verkställigheten.  

Förslag i utredningen 

Utredningen rekommenderar kulturförvaltningen att undersöka möjligheterna för 

kulturnämnden att få ett undantag från nämnden för inköp- och upphandling med mandat 

att upphandla konst åt andra förvaltningar (bli inköpscentral).  

Om kulturförvaltningen inte får beviljat undantag avseende inköp och upphandling, ser 

utredaren en annan lösning i att kulturnämnden, liksom i ”Uppsala-modellen”, blir 

investerande nämnd.  

Förvaltningens bedömning av förslag i utredning del 1 och 2  

Förvaltningens bedömning är att utredningarna på ett relevant sätt belyser och analyserar 

kulturnämnden, och övriga nämnder och styrelsers, svårigheter att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut. De åtgärdsförslag som framförs ger stöd åt identifierade 

behov av utveckling av uppföljningen av enprocentregelns efterlevnad, översyn av 

beslutad finansieringsmodell inklusive kulturförvaltningens ersättning för uppdraget som 

processledare, upphandlingsfrågor, samt revidering av beslutad rutinbeskrivning 

inklusive klargörande av väsentliga begrepp och definitioner.  

Förvaltningen bedömer att slutsatserna kring att kulturnämnden antingen blir 

inköpscentral (”Stockholms-modellen”) eller investerande nämnd (”Uppsala-modellen”) 

är framkomliga vägar för att lösa flera av de problem kring finansiering, ersättning och 
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upphandling som idag inte kan verkställas alternativt behövt lösas genom olika typer av 

avsteg från kommunfullmäktiges beslut från 2013. Dock behöver båda dessa alternativ 

övervägas politiskt och beslutas i särskild ordning. 

Kulturförvaltningens kommentarer avseende kulturnämnden som 
inköpscentral    

Kulturförvaltningen har idag ett eget ramavtal med konstkonsulter. Avtalet har tagits fram 

i samverkan med förvaltningen för inköp och upphandling (INK) och stäcker sig till och 

med 2021-11-15. I början av året tog förvaltningen kontakt med INK för att revidera det 

befintliga avtalet samt utöka det från 8 till 20 konstkonsulter, med föreslagen avtalstid om 

5 år. Någon revidering hann dock aldrig komma till stånd, då förvaltningen inom ramen 

för föreliggande utredning efterhörde och fick förnyad information från INK gällande 

avtals- och upphandlingsfrågor. I motsats till vad som tidigare framkommit, och trots det 

faktum att befintligt avtal är framtaget i samverkan med INK, menar INK nu att avtalet 

strider mot LOU och därför kommer att upphöra vid avtalstidens utgång 2021-11-15.  

Under utredningens gång har förvaltningen, såsom föreslås i utredning del 2, även 

undersökt möjligheten för kulturnämnden att få ett undantag och mandat att upphandla 

konst åt andra förvaltningar. INK har genomfört en mindre utredning i frågan och 

konstaterar i denna att kulturnämnden inte uppfyller kriterierna i Lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling, LOU, att vara inköpscentral och att för egen del genomföra en 

upphandling i eget namn som är avsedd för andra myndigheter. Avrop från ett sådant 

ramavtal skulle, om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen, sannolikt klassas som 

otillåtna direktupphandlingar. Det är inte heller möjligt för INK att delegera till annan 

förvaltning att teckna stadenövergripande ramavtal, då det enligt reglementet endast är 

nämnden för inköp och upphandling som har en verksamhet som definieras som 

inköpscentral. Utredningen konstaterar dock att det är möjligt för Göteborgs Stad att ha 

flera inköpscentraler som är specialiserade på olika typer av varor och tjänster, men att 

det är ett politiskt beslut som behöver fattas centralt i staden.  

Kulturförvaltningens kommentarer avseende kulturnämnden som investerande 
nämnd   

Av utredning del 1 framgår att såsom enprocentregeln hanteras i Uppsala kommun så har 

kulturnämnden / -förvaltningen, genom att förfoga över enprocentmedlen, en mycket 

stark position i processen, ett självklart mandat och en självständighet. Det är 

förvaltningens bedömning att detta vore ett önskvärt läge som skulle ge kulturnämnden 

både finansiella och kulturstrategiska muskler i staden. Att föreslå en sådan förändring 

kräver ett politiskt initiativ och beslut, exempelvis genom en verksamhetsnominering, och 

goda argument inför ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige. Därtill behöver 

konsekvenser för övriga verksamheter i kulturförvaltningen utredas i samband med detta, 

till exempel om och hur kulturnämndens uppdrag avseende förvaltning av konst berörs.   

Redovisning av uppdrag – uppföljning och utvärdering av 
enprocentregeln i Göteborgs Stad   

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 för Göteborgs Stad fick 

kulturnämnden i uppdrag att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 

byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.  
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Som framgår av den successiva redovisningen i denna bilaga, samt de två externt utförda 

utredningarna, framgår att alla förvaltningar och bolag inte efterlever 

kommunfullmäktiges beslut. De förvaltningar och bolag som gör det och som samarbetar 

med kulturförvaltningen har metodiskt och i samverkan med kulturförvaltningen förfinat 

sitt arbetssätt, ökat sin kompetens på området och utvecklat en förståelse för 

konstgestaltningars värde och plats i det offentliga rummet.  

De kvalitativa aspekterna av konstgestaltningar börjar få genomslag i gemensamma 

processer. Ett par bolag har tillsatt egna konstansvariga med särskilt ansvar att samordna 

och driva frågor som rör de egna konstsatsningarna. Det finns flera goda exempel på 

projekt som med framgång landat i konstgestaltningar där samarbetet fungerat väl.  

Dock tillvaratas inte konstnärlig kompetens i tillräcklig utsträckning i byggprojekt vilket 

resulterar i att enprocentprocessen och utarbetade arbetsmodeller / rutiner helt sätts åt 

sidan. Förvaltningen ser därtill hur projekt läggs på enskilda tjänstepersoner utan 

sakkunskap som sällan involveras i gestaltning- eller planeringsprocesserna på ett 

relevant sätt vilket får till följd att arbetssättet inte drar de fördelar som är 

enprocentsarbetets grundidé. De bolag och förvaltningar som inte arbetar kvalitativt med 

konsten hamnar på efterkälken både vad gäller erfarenheter av och kunskap om 

konstprojektens positiva effekter. Processerna är inte tillräckligt inarbetade och för 

individberoende, dessutom är kunskapsöverföringen inom och mellan 

bolagen/förvaltningarna i det närmaste obefintlig. Arbetet med konsten måste hanteras 

utifrån ett helhetsperspektiv. Det är därför av stor vikt att få kontinuitet i processerna så 

att den kompetens som sakta byggs upp inom respektive bolag/förvaltning tillvaratas. 

Frågan är vilka som har tolkningsutrymmet när verktyg och beslut ligger hos beställare 

som inte äger sakkunskap inom konstområdet. Ifall beställarnas organisationer dessutom 

kännetecknas av ett generellt underskott när det gäller gestaltande kompetenser blir det 

ännu svårare att hävda konstens kvalitativa värden. De övergripande målen för stadens 

konstpolitik, där kulturnämnden har ett kärnuppdrag, blir då svåra att uppfylla i 

avvägningen mot de tekniska nämnder som exempelvis har infrastruktur eller 

bostadsproduktion som kärnuppdrag.  

I kulturnämndens uppdrag, såsom det formuleras i stadsledningskontorets underlag inför 

beslut om enprocentregeln 2013, ingår bland annat att säkerställa konstens plats i 

stadsutvecklingen genom regelbundna avstämningar med fastighetskontoret för att 

identifiera markanvisningar och exploateringsområden som är på gång. Kulturnämnden 

fick även i uppgift att skapa övergripande strategiska konstprogram, och 

byggnadsnämnden fick en roll i att säkerställa enprocentregeln i samband med 

detaljplanearbetet. Förvaltningen instämmer i slutsatserna i utredning del 1, där utredaren 

påtalar att det är angeläget att samverkan mellan fastighetskontoret, exploaterande bolag 

och stadsbyggnadskontoret etableras, utvecklas och konkretiseras så att offentlig konst 

ska kunna utgöra del av större helhetsgestaltningar i Göteborgs Stad redan i tidiga skeden 

av stadsutvecklingsprojekt och fortsatt under hela planeringsprocessen. 

Kulturförvaltningen deltar i flera av de nu aktuella stora stadsutvecklingsprojekten i tidiga 

skeden men har svårighet att involveras fullt ut i planeringsprocesserna. Det återstår 

alltjämt mycket arbete och insatser för att göra plats åt kulturfrågor i stadsutvecklingen.  

Kulturförvaltningen bedömer att det i samband med framtagande av handlingsplan för 

Göteborgs Stads kulturprogram finns stor möjlighet att synkronisera arbetet med 
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enprocentregeln avseende stadsutvecklingsprocesser. Målet med handlingsplanen är att 

förtydliga hur stadens förvaltningar och bolag ska samverka för att bidra till de strategiska 

målen i kulturprogrammet, där insatser ska tidsättas och preciseras, ansvarsfördelas och 

följas upp. Handlingsplanen ska stimulera till samverkan och ett bättre nyttjande av 

kulturlivet som en resurs i arbetet för hållbar stadsutveckling, social sammanhållning och 

attraktiv storstad. Staden växer och ett tydligare kulturperspektiv efterfrågas i 

stadsutvecklingsprocesser. Ett förtydligande och förstärkning av kulturnämndens 

(finansiella) mandat skulle medföra ett mer självklart tillträde till stadens byggande 

förvaltningar och bolag i stadsutvecklingsprocesser.   

Med anledning av Ny nämndorganisation 2021 har förvaltningen organiserat 

verksamheterna i nya avdelningar i syfte att nå högre måluppfyllelse och bättre kunna 

möta stadens organisering. De strategiska utvecklingsfrågor kring stadsutveckling och 

arbetet med samtidskonst i byggprojekt som utredningen del 1 lyfter fram, ser 

förvaltningen kan mötas genom att Göteborg Konst, kulturstrategiska avdelningen och 

strategiska funktioner från stadsutvecklingsenheten organiseras ihop. Ett tydligt 

strategiskt arbete, och en starkare organisation, ger förutsättningar att bättre möta 

uppdraget både inom förvaltningen och gentemot andra facknämnder och bolag.  

Av Göteborgs Stads avsatta konstbudget har kulturförvaltningen projektlett cirka 20 % 

(siffror för 2017-2019). Detta beror bland annat på att det är en varierande juridisk 

tolkning i förvaltningarna och bolagen gällande upphandlingsformer enligt LOU och 

vilken typ av konstgestaltning som kan bekostas genom investeringsmedel med hänsyn 

till bestämmelser om kommunal redovisning.  

Drygt 44 % av de sammanlagda enprocentsmedlen som avsattes 2017–2019 har 

projektletts på egen hand av lokalförvaltningen samt av några av stadens bostadsbolag, 

vilket innebär att de frångår kommunfullmäktiges beslut om att kulturnämnden är 

processägare. Då lokalförvaltningen beställer konst till sina egna projekt innebär detta att 

staden har två parallella, men olika konstprocesser. Det leder till otydlighet i 

kommunikationen med beställare och konstnärer, bristande kvalitet och otydlighet 

gällande roller och mandat. Samtliga nämnder och bolag avsätter inte heller 1 % av 

investeringen till konstgestaltning, och har inte heller med medel till konstgestaltning i 

sina produktionskostnader för ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Det leder till den 

finansierings- och ersättningsproblematik som förvaltningen pekat på och menar är 

avgörande att lösa.   

Med stöd i genomförda utredningar samt föreliggande uppföljnings- och 

utvärderingsbilaga är det förvaltningens slutsats att enprocentregeln inte tillämpas på ett 

ändamålsenligt sätt och i väsentliga delar inte fungerar enligt kommunfullmäktiges 

beslut. Genom förslag i tjänsteutlåtandet om revidering av nuvarande rutinbeskrivning 

bedömer förvaltningen dock att det finns god potential att få till stånd förändringar så att 

delar av kommunfullmäktiges beslut från 2013 kan mötas. Dock behöver uppdraget att ta 

fram reviderade styrande dokument kompletteras med ett centralt förtydligande av hur 

fullmäktiges beslutade finansieringsmodell ska tolkas och tillämpas i stadens 

förvaltningar och bolag. Därtill krävs en tydlig och stringent uppföljning av syfte och mål 

med enprocentregeln, där både kvantitativa och kvalitativa värden följs upp och 

utvärderas över tid.  
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Förvaltningen föreslår att en mer genomgripande utvärdering av de styrande dokumenten 

genomförs efter två år för att säkerställa efterlevnad och för att tydligt ge svar på vilka 

kvalitativa och kvantitativa effekter som uppnåtts. Utvärderingen ska således identifiera 

om och vilka relevanta justeringar i dokument, arbetssätt och eventuellt också mandat 

som behöver genomföras. I samband med utvärderingen bör också ett politiskt 

ställningstagande göras om annat alternativ ska övervägas och genomföras – 

kulturnämnden som inköpscentral eller investerande nämnd.  

Avslutningsvis är det förvaltningens uppfattning att den revidering av kulturnämndens 

reglemente som genomfördes 2018 riskerar att tolkas som ett försvagat mandat för 

nämnden i enprocentprocessen. En konsekvens av detta kan bli att de redan idag ganska 

sköra samverkansformer kring enprocentregeln som hittills uppnåtts luckras upp till 

nackdel för kulturnämnden och stadens kulturpolitik. Beroende på utfallet av arbetet med 

framtagande av förslag till reviderade styrande dokument, föreslår förvaltningen att 

frågan kring reglementet lyfts antingen inom ramen för nämndens 

verksamhetsnomineringar till budget 2022 eller i eget ärende till kulturnämnden och 

kommunfullmäktige inför budgetprocessen 2022.  

 

Bilaga: Flödesschema konstgestaltningsprojekt, Göteborg Konst.  

 



Flödesschema konstgestaltningsprojekt

1
Initiativ 

nytt 
projekt

2
Uppstarts-

möte

13
Genomförande

9
Skissperiod

(Tre månader)

4
Konstkonsult 
upphandlas

Samrådsgrupp 
tillsätts

5
Startmöte

6
Förstudie

(Underlag till uppdrag 
för konstnär samt till 

upphandlings-
dokument)

7
Open Call

(Inbjudan till 
intresse-
anmälan)

8
Urvalsmöte
(Konstnärer 
väljs ut till 

skissuppdrag)

12
Startmöte 
konstnär

3
Överens-
kommelse

(Beställning)

15
Invigning

16
Garanti-

besiktning 
(efter 2 år)

14
Slutbesiktning

11
Avtal

Konstgestalt-
ningsuppdrag

10
Skissbedöm-

ningsmöte (Val 
av konstnär)

Uppstarts- och utredningsfas Upphandlingsfas

Upphandlingsfas Genomförandefas

Göteborg Konst & Förvaltning/Bolag

Samrådsgrupp
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Sammanfattning
Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade år 2013 att en enprocentsregel ska 
gälla för konstnärlig utsmyckning/gestaltning i Göteborgs Stad. Kulturnämnden fick 
uppdraget att vara processägare och leda processen samt att informera berörda om 
regeln och i samråd med dessa utforma mer detaljerade rutiner och också praxis för 
tillämpningen av regeln. Kulturnämnden fick också ett uppföljningsansvar. 
Tillämpning av enprocentsregeln sker idag genom kulturförvaltningen, enheten 
Göteborg Konst inom Sektor Fri konst och kultur. Stadsledningskontoret föreslog i sitt 
tjänsteutlåtande att en utvärdering skulle göras efter ett och efter två år för att se vilken 
praxis som hade utvecklats och om reglerna i övrigt borde omarbetas.  

Kulturförvaltningen har, genom Göteborg Konst, under de senaste fem åren arbetat 
intensivt med att metodutveckla och utforma ändamålsenliga rutiner för tillämpning av 
enprocentsregeln. Göteborg Konst har dock saknat tillgång till de viktiga redskap som 
fordras för att effektivt ta det utpekade ansvaret. Det gäller egna resurser, tillgång till 
enprocentsmedlen och upphandlingsstöd. Göteborg Konst, har i allt för hög grad 
kommit att behöva lägga tid på administrativa tjänster istället för att driva 
konstgestaltning av hög kvalitet.  

Omvärldsbevakningen i denna utredning visar också att förvaltningar och bolag 
arbetar med olika verktyg och förhållningssätt. Bilden är spretig och motsägelsefull. I 
vissa delar fungerar processerna mycket bra. Men det förekommer att kulturför-
valtningens mandat och ansvar ifrågasätts, inte minst när det gäller ansvaret för 
stadens konstpolitik och konstens kvalitet. Den kanske viktigaste erfarenhet som kan 
dras av omvärldsbevakningen är att den ansvarsägande och processledande nämnden 
behöver råda över verktygen för att fullfölja sitt uppdrag effektivt och med kvalitet. 
Troligen var det också avsikten i 2013 års beslut där kulturförvaltningen utpekas som 
producent och inköpsansvarig samt som avtalspart i kontrakt med konstnärerna. 

Tillämpning av enprocentsregeln i Stockholm och i Uppsala visar på intressanta 
alternativa arbetssätt. Stockholm visar också hur samverkan i tidiga skeden av 
stadsutveckling har kunnat etableras.  

De aktörer som anvisar mark och samordnar exploatörer såsom fastighetskontoret, 
Älvstranden Utveckling AB och Framtidenkoncernen spelar nyckelroller när det gäller 
tillämpning av enprocentsregeln. Regeringen har betonat betydelsen av att arbeta med 
offentlig konst som del av samhällsplanering och byggande och gestaltning av 
gemensamma miljöer enligt det nya målet för gestaltad livsmiljö. När det gäller 
strategisk planering och stadsutveckling finns en stor utvecklingspotential i samarbetet 
med stadsbyggnadskontoret men även med de tre övriga nämnda aktörerna. 

Stadsledningskontoret gör årligen en aktualitetsprövning av styrande dokument och 
har i arbetet med den gemensamma byggprocessen identifierat att enprocentsregeln 
inte är utformad som ett styrande dokument enligt stadens riktlinjer. 

I Göteborgs Stads budget för år 2020 har kulturnämnden fått i uppdrag av kommun-
fullmäktige att följa upp och utvärdera att enprocentsregeln tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Utredningen har identifierat olika alternativ som skulle kunna föra processen framåt 
när det gäller tillämpning av enprocentsregeln i Göteborgs Stad. Här föreslås ett 
huvudalternativ som följer arbetsprocessen i Stockholm och som verkar ha varit 
avsikten i 2013 års regelsystem utan att detta tydliggjordes eller verkställdes.  

Alternativen består i övrigt av förslag till ett nytt styrsystem med likalydande styrande 
dokument, uppföljning och aktualitetsprövning. Men samtidigt som det är angeläget 
att reglera gemensamma arbetsprocesser mera strikt behövs det också modeller som 
möjliggör en friare och samtidsinriktad tillämpning av enprocentsregeln så att medel 
kan användas integrerat och effektivt i en samtida kontext.  
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1. Åtgärdsförslag 
 
Huvudalternativ: 
 

• Inför en arbetsordning där investerande aktörer beställer tjänsten konst-
gestaltning av kulturförvaltningen som i egen regi är inköpsansvarig och 
producent för konsten till ett fast belopp (enprocentsbeloppet). Beloppet ska 
täcka definierade kostnader, inklusive kulturförvaltningens administration. 
Ersättning tas ut av kulturförvaltningen via fakturering. Konstproduktionen 
ska ske i nära dialog med beställaren och andra berörda. 

 
 
Övriga åtgärdsalternativ: 
 

• Utveckla, verkställ, förankra och följ upp styrande och likalydande dokument 
för stadens nämnder och bolag i enlighet med stadens riktlinje för sådana 
instrument. Förtydliga ansvar och kontrollpunkter. 

 
• Bearbeta regelsystemets struktur, tillgänglighet och definitioner. 
 
• Skriv in enprocentsregeln i reglementen och ägardirektiv. 

 
• Etablera en permanent juridisk stödfunktion till kulturförvaltningen gällande 

upphandling av tjänster för konstgestaltning. 
 

• Definiera beräkningsgrunden för avsättning och analysera hur och till vad 
investeringsmedel kan användas med hänsyn till bestämmelser i lagar och 
förordningar.  
 

• Utveckla och konkretisera samverkan med fastighetskontoret, 
stadsbyggnadskontoret och bolag i tidiga skeden. 
 

• Lyft fram innebörden av kvalitetsaspekter när det gäller konstgestaltning i 
stadens regi och med allmänna medel.  
 

• Klargör beslutsordningen för de olika stegen vid tillämpning av 
enprocentsregeln. 
 

• Utveckla uppföljningsinstrumenten så att enprocentsregelns efterlevnad kan 
analyseras effektivt när det gäller avsättning av medel. Utveckla även 
analysmetoder och indikatorer för uppföljning av kvalitativa värden hos 
konstgestaltning och uppföljning av stadens strategiska mål.  

 
• Styrsystemet behöver anpassas så att det blickar framåt mot hur man kan 

arbeta med offentlig konst i gemensamma miljöer enligt det nya nationella 
målet för gestaltad livsmiljö. Ta fram modeller för tillämpning av 
enprocentsregeln där medel kan användas strategiskt i samband med 
stadsutveckling. 
 

• Klargör styrning, kontroll och uppföljning från stadens ledning. 
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2. Beskrivning av uppdraget
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade vid sammanträde den 31 januari 2013 
om en enprocentsregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning1. Tillämpning av 
enprocentsregeln sker idag genom kulturförvaltningen, enheten Göteborg Konst inom 
Sektor Fri konst och kultur.  

Kulturförvaltningen anser att processen behöver utredas på nytt då mandat, 
finansieringsmodell och upphandling samt politisk delaktighet i processen inte är 
tydligt definierade, vilket gör att samarbetet i staden kring enprocentsregeln inte 
fungerar enligt beslutet och antaget tjänsteutlåtande.   

Uppdraget i denna utredning är indelat i tre deluppdrag: 

1. Kulturförvaltningens nuvarande arbetssätt. Beskrivning av nuvarande arbetssätt
vilket verksamheten har utvecklat i ett 5-årsperspektiv, bland annat hur uppdraget
har hanterats och hur förutsättningarna har sett ut.

2. Omvärldsbevakning. Denna del av uppdraget innehåller en beskrivning av hur
processen ser ut inom några av Göteborgs Stads berörda förvaltningar och bolag2.
Denna del innehåller också en beskrivning av hur arbete med enprocentsregeln ser
ut inom Stockholm stad och Uppsala kommun, inom Karlstads och Uddevallas
kommuner samt inom Fyrbodals kommunalförbund.

3. Förslag till alternativ. Förslag till alternativ som för processen framåt i Göteborg,
med hänseende till mandat, finansieringsmodell och upphandling.

3. Metod
Deluppdrag 1 (nuvarande arbetssätt) redovisas i form av en beskrivning som 
bygger på inläsning av kommunens styrande dokument, budget, upphandlingshistorik, 
rutinbeskrivningar och mallar, uppföljning och årsredovisning från Göteborg Konst 
samt intervjuer med processledare. En analys har utförts av innehållet i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande3 (beslutsunderlaget) inklusive den 
rutinbeskrivning som bifogades i tjänsteutlåtandet. 

Deluppdrag 2 (omvärldsbevakning) beskriver hur processen ser ut inom några 
berörda förvaltningar och bolag i Göteborg samt inom Stockholms och Uppsalas 
kommuner. Uppgifterna bygger på samtal med representanter för verksamheterna och 
analys av relevanta styrdokument. Rutinbeskrivningar har studerats och intervjuer har 
hållits med ansvariga chefer inom de enheter som tillämpar enprocentsregeln. Samtal 
och intervjuer har dokumenterats skriftligt. De tillfrågade personerna har haft 
möjlighet att redigera och komplettera dokumentationerna och att slutligen godkänna 
dem som arbetsmaterial i utredningen. Slutligen redovisas översiktligt arbetet i 
Karlstads och Uddevallas kommuner liksom inom Fyrbodals kommunalförbund. 

Deluppdrag 3 (förslag till möjliga alternativ för processen framåt), innebär att 
slutsatser från deluppdrag 1 och 2 sammanställs och analyseras med förslag till 
möjliga alternativ för processen framåt. Möjliga alternativ sammanfattas i avsnittet 
Åtgärdsförslag ovan. Redovisning av analysen finns i kapitel 5 nedan samt i bilagorna 
4, 5 och 6.  

1 Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll. Sammanträdesdatum 2013-01-31.§ 25 Dnr 
  0435/10.  
2 Lokalförvaltningen, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, 
  Bostadsbolaget, Familjebostäder och Älvstranden Utveckling AB. 
3 Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 2012-09-13. 
 Handling 2012 nr 204. Diarienummer 0435/10. 
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4. Beslut om att införa en enprocentsregel i Göteborgs
Stad

Beslutet 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade vid sammanträde den 31 januari 
20134 enligt kommunstyrelsens förslag att: 

• En enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska gälla vid
ny-, om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med vad som
redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för
såväl stadens nämnder som stadens helägda bolag.

• Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid
uppförandet och iordningställandet av offentliga platser i enlighet med
vad som redovisas i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

• Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för
enprocentregeln som fastställes genom justering i nämndens reglemente i
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

• Uppdraget till kommunstyrelsen att utarbeta och återkomma med förslag
till regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet
med yrkande i skrivelse den 1 september 2010 förklaras fullgjort.

Beslutsunderlaget hade utfärdats av stadsledningskontoret i Göteborg i form av ett 
tjänsteutlåtande 2012-09-135.  

Första versionen av tjänsteutlåtandet utfärdades 2011-11-03. Därefter hördes berörda 
nämnder och bolagsstyrelser. Stadsledningskontoret ålades också att förtydliga regelns 
giltighet och tillämpning. Alla remissinstanser tillstyrkte förslaget utom Förvaltnings 
AB Framtiden. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige redovisas i bilaga 1 i denna utredning. 
Beslutshandlingen med tjänsteutlåtande och remisser i dess helhet redovisas i bilaga 2. 

Tjänsteutlåtandet – beslutets underlag och anvisningar 
Stadsledningskontoret redovisade ett förslag till modell för regelsystem och 
tillämpning i Göteborgs Stad när det gäller enprocentsregeln. Stadsledningskontoret 
fann vid sin granskning att Stockholm arbetade efter den mest intressanta modellen 
med en genomarbetad samarbetsform och rutin när det gäller enprocentsregeln. 
Utifrån Stockholmsmodellen föreslogs en modell för regelsystem och tillämpning i 
Göteborgs Stad. En särskild rutinbeskrivning togs fram för kulturförvaltningens 
samarbete med stadens nämnder. (Se bilaga 3 i tjänsteutlåtandet, vilket finns i bilaga 2 
i denna utredning). 

4 Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll. Sammanträdesdatum 2013-01-31.§ 25 Dnr 
  0435/10. Se bilaga 1 till denna utredning. 
5 Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 2012-09-13. 
 Handling 2012 nr 204. Diarienummer 0435/10. Se bilaga 2 till denna utredning. 
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Stadsledningskontorets förslag till regelsystem i tjänsteutlåtandet utgjorde underlag till 
kommunfullmäktiges beslut och som kommunfullmäktige hänvisar till i beslutet. 
Förslaget innebär i korthet enligt stadsledningskontorets formulering6 

• Enligt huvudregeln ska vid byggnation, en procent av byggkostnaden
(byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig
utsmyckning/gestaltning.

• Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär,
exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten, tillgänglighetsanpassningar
och liknande.

• Regeln ska gälla såväl nämnder som stadens helägda bolag.
(Rutinbeskrivningen enligt bilaga 37 gäller dock nämnder och inte stadens
helägda bolag.)

• Kulturnämnden blir processägare för tillämpningen av enprocentregeln,
innebärande bl a ett uppföljningsansvar av regeln och ledare för den process
och rutin som föreslås beträffande nämndsektorn.

Bakgrund till kommunfullmäktiges beslut 2013 
I början av 2010 hemställde kulturnämnden i Göteborgs Stad till kommunfullmäktige 
dels 

• att besluta att kulturnämndens reglemente skulle förtydligas så att det tydligt
skulle framgå att kulturnämnden ansvarar för stadens konstnärliga utsmyckning
när det gäller såväl byggnader, lokaler och offentliga miljöer, dels

• att besluta att omvandla den dåvarande enprocentsrekommendationen till regel.

I sitt beslutsunderlag angav kulturnämnden att ”Göteborgs Stad har sedan 1960-talet, 
med ett nytt beslut i kommunfullmäktige 1985, haft som rekommendation att 1 
procent av kostnaderna vid kommunala byggprojekt bör användas till konstnärlig 
utsmyckning. Denna s k enprocentrekommendation har gjort det möjligt att med 
samtida konst skapa intressanta inre och yttre miljöer för medborgarna, ge byggnader 
ett både kulturellt och ekonomiskt mervärde samt synliggöra och skapa arbetstillfällen 
för konstnärer.”8 

Kulturnämnden bedömde att det behövdes en modernisering av ett system som skapats 
i en annan tid med helt andra förutsättningar än idag. Det saknades en 
tillfredsställande struktur för arbetet med enprocentsrekommendationen. Vidare 
påpekade kulturnämnden att enprocentsrekommendationen inte omnämndes i 
reglementet vilket försvårade nämndens uppföljningsuppdrag.   

Stadsledningskontoret uppfattade regelsystemet kring konstnärlig utsmyckning som 
svårtillgängligt och dåligt anpassat till dagens förutsättningar och svårt att följa upp 
(2012). En revidering som innebar förtydligande och uppdatering ansågs behövlig. 
Vidare bedömde stadsledningskontoret att ett reviderat regelsystem borde omfatta de 
kommunala bolagen i relevanta delar. 

Stadsledningskontoret redovisade ett förslag till modell för regelsystem och 
tillämpning i Göteborg. ” För att så långt möjligt undvika onödiga diskussioner och 
oklarheter är det önskvärt med definitioner inom enprocentregeln”. Samtidigt 

6 Sidan 1 - 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Förslag beträffande enprocentregel för 
 konstnärlig utsmyckning/gestaltning 2012-09-13.   Handling 2012 nr 204. Diarienummer 

  0435/10.  
7 Bilaga 3 i tjänsteutlåtandet. Tjänsteutlåtandet utgör bilaga 2 i denna utredning. 
8 Sidan 4 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Ibid. 



Göteborgs Stad. Kulturförvaltningen. Utredning av Göteborgs Stads enprocentsregel 2019. 
2019-12-10. 

8 (36) 

betonade stadsledningskontoret i sitt tjänsteutlåtande att sunt förnuft var väsentligt vid 
tillämpning av enprocentsregeln och att en praxis skulle få utformas av kulturnämnden 
och berörda parter i samråd vid den praktiska tillämpningen av förslaget. Stads-
ledningskontoret föreslog (2012) att en utvärdering skulle göras efter ett och efter två 
år, för att se vilken praxis som hade utvecklats, och om reglerna i övrigt borde 
omarbetas.  

På uppdrag av kommunfullmäktige i oktober 2010 redovisade stadsledningskontoret i 
tjänsteutlåtandet år 2012 för förslag till regelsystem och hantering av konstnärlig 
utsmyckning och gestaltning vid byggnation. Stadsledningskontoret hade granskat hur 
andra kommuner hanterade enprocentsregeln och fastnat för arbetssättet hos 
Stockholms stad. 

5. Analys av arbetsprocesser
I kommunfullmäktiges beslut om att införa en enprocentsregel var tanken att 
kulturnämnden skulle ha processägarskap, processledningsansvar och ett ansvar för 
uppföljning av regeln. Kulturnämnden och dess förvaltning fick också i uppdrag att 
informera berörda om regeln och att i samråd med berörda parter utforma nödvändiga 
mer detaljerade rutiner och också praxis för tillämpning av regeln.  

Kulturförvaltningens nuvarande arbetssätt i ett 5-årsperspektiv beskrivs i kapitel 6. 
Här nedan analyseras kulturförvaltningens nuvarande arbetssätt vid tillämpning av 
enprocentsregeln i samverkan med nämnder och styrelser. Analysen relateras till 
resultatet av omvärldsbevakningen i relevanta delar. Analysen delas upp i delaspekter 
för att bättre synliggöra processen. Dessa delar hänger givetvis ihop och kopplar till 
och överlappar varandra i en helhet.  

• Uppföljning av enprocentsregelns syfte
• Roller och mandat
• Styrning och samverkan
• Finansiering och ekonomi
• Upphandlingsformer
• Kvalitetsfrågor
• Definitioner och begrepp
• Stadsutveckling och gestaltad livsmiljö

Uppföljning av enprocentsregelns syfte 
Införandet av en enprocentsregel kan delas upp i flera syften, ”delsyften”, om man 
utgår från beslutsunderlaget.   

Delsyfte 1. Avsättning av en procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning. 
Enligt underlaget till kommunfullmäktiges beslut år 2013 ska konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning åstadkommas med ett belopp motsvarande en procent av den 
beslutade byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) vid all 
nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder och så 
långt möjligt vid uppförande och iordningsställande av offentliga platser. Regeln ska 
gälla såväl alla stadens nämnder som helägda bolag. Kulturnämnden gavs ett ansvar 
för uppföljning av att enprocentsregelns efterlevs.  
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Genom enheten Göteborg Konst följer kulturförvaltningen årligen upp tillämpningen 
av enprocentsregeln. Uppföljningen sker bland annat genom kvantitativ utvärdering i 
termer av antalet konstprojekt som startas och slutförs, deras lägen i staden, 
medverkande nämnder och bolag samt hur stor budget som har tagits i anspråk. 
Uppföljningen redovisar också konstprojektens innehåll i form av exempelvis ljud- 
och ljusinstallationer, skulpturer, installationer eller konstprogram. Uppföljningen 
visar översiktligt i hur stor utsträckning nämnder och bolag tillämpar enprocentsregeln 
enligt beslutet.  

Göteborg Konst har konstaterat att flera förvaltningar och bolag har utvecklat en 
förståelse för konstens potential. Intrycket är dock att syftet inte har uppnåtts när det 
gäller regelns efterlevnad. Se avsnittet Ekonomisk uppföljning i kapitel 5. Hur stor 
avvikelsen är kan fordra en mer detaljerad analys där stadens samlade 
investeringsbudget ställs mot avsatta medel. En mer detaljerad analys av mätbara 
värden borde kunna ge ett skarpt svar på hur väl syftet uppnåtts under de senaste fem 
åren.  

Som redan nämnts hade stadsledningskontoret samtidigt skickat med budskapet att 
regeln inte alltid ska tillämpas bokstavligt utan fastslog att sunt förnuft är väsentligt 
vid tillämpning av enprocentsregeln och att parterna har ansvar för att utveckla former 
för samverkan. Hur stor töjmån som ryms i ett sådant medskick är en 
bedömningsfråga.  

Syftet verkar inte ha uppnåtts när det gäller enprocentsregelns efterlevnad. 

Delsyfte 2. Förtydliga och modernisera regelsystemet för konstnärlig gestaltning. 
Syftet med att införa en enprocentsregel var bland annat att modernisera ett system 
som skapats i en annan tid och att tillskapa en mer tillfredsställande struktur för 
arbetet med konstnärlig utsmyckning. Regelsystemet behövde förtydligas och 
uppdateras eftersom det uppfattades som svårtillgängligt och dåligt anpassat till 
dåvarande förutsättningar och svårt att följa upp. Enprocentsregeln behövde också 
införas i kulturnämndens reglemente för att kunna följas upp.  

När det gäller frågan om ifall syftet är uppnått med ett förtydligat, moderniserat och 
tillgängligt regelsystem och med en tillfredställande struktur behöver den i och för sig 
relateras till hur det föregående regelsystemet såg ut. Kulturförvaltningen konstaterar 
dock i dagsläget att de aktuella tolkningssvårigheterna och otydliga definitioner när 
det gäller mandat, finansieringsmodell, upphandling och politisk delaktighet i 
processen, gör att samarbetet i staden kring enprocentsregeln inte fungerar enligt 
tjänsteutlåtandet från år 2012 (underlag till kommunfullmäktiges beslut 2013). Den 
här aktuella utredningen bekräftar bedömningen. Regelsystemet innehåller fortfarande 
oklarheter, är svårtillgängligt och saknar en konkretiserad struktur.  

Syftet har inte uppnåtts när det gäller modernisering och tydlighet. 

Delsyfte 3. Uppfyllelse av mål i stadens styrande dokument. 
Syftet med tillämpningen av regeln kan kopplas till kvalitativa mål i stadens 
styrdokument när det gäller konstgestaltning. Kommunfullmäktiges mål för 
kulturnämnden är bland annat att Göteborgs Stad ska sträva efter att tillgängliggöra 
kulturen för fler och att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen. 
Kommunfullmäktige framhåller konsten i det offentliga rummet och att konstnärliga 
och kulturella värden ska utvecklas och tas tillvara där. Kulturnämnden anger i sin 
budget att utveckling av konstnärlig gestaltning i stadens rum skapar en attraktiv 
livsmiljö och bidrar till hållbar samhälls- och stadsplanering. Nämnden konstaterar 
vidare att stadens arbete med konst- och kulturpolitik samt en ökad medveten 
kulturplanering är avgörande för att Göteborg ska bli en socialt hållbar stad. 
Kulturnämnden har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och 
framträdande inslag i samhällsmiljön. Enligt stadens kulturprogram och stadens 
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konstpolitik ska konstens integritet, oberoende och egenvärde hävdas, konstnärlig 
yttrandefrihet ska främjas och goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna 
ska skapas. Det är den professionella, kvalitativa konsten som konstpolitiken slår vakt 
om, vilket är viktigt att lyfta fram.  

Dessa värden är inte mätbara på samma omedelbara sätt som de ekonomiska, tekniska 
eller funktionsmässiga värdena. Bedömningen och uppföljningen av huruvida 
konstgestaltning i stadens rum har skapat en attraktiv livsmiljö, har bidragit till hållbar 
samhälls- och stadsplanering och en socialt hållbar stad är en svårmätbar uppgift som 
behöver utvecklas brett och professionellt över tid.  

Uppföljning av delsyfte 3 fordrar att modeller och metoder utvecklas, både kvalitativa 
och kvantitativa sådana, exempelvis genom att arbeta med indikatorer. Uppföljning av 
detta delsyfte kan inte bedömas i den här aktuella utredningen. Men att uppföljningen 
är komplex betyder inte att den kan slopas. Effektiva modeller och indikatorer för 
uppföljning borde kunna tas fram för de värden som konstgestaltning bidrar till. Man 
skulle kunna undersöka hur andra kommuner arbetar och vilken forskning som finns 
inom detta ämne.  

Det framgår inte av underlagsmaterialet huruvida måluppfyllelse har skett när det 
gäller stadens konstpolitiska mål. 

Slutsats om uppföljning av enprocentsregelns syfte: Uppföljningen av 
enprocentsregelns syfte borde kunna bli mer träffsäker genom att det finns resurser för 
att skärpa rapportering och att utveckla bättre mätmetoder, även för kvalitativ 
måluppfyllelse.  

Roller och mandat 
Uppdrag att vara processägare och processledare 
Kommunfullmäktige uttryckte avsikten att kulturnämnden skulle ha ett processägar-
skap och uppföljningsansvar genom beslutet 2013 om att införa en enprocentsregel9. 
Stadsledningskontoret påpekade i sitt tjänsteutlåtande att kulturnämnden dessutom 
skulle vara ledare för den process och rutin som föreslogs beträffande berörda 
nämnder. Avsikten med beslutet var att såväl nämnder som helägda bolag skulle 
använda kulturförvaltningens tjänster. Nödvändiga resurser i form av projektledare 
skulle enligt stadsledningskontoret finansieras med att 10 procent avsattes för 
nämndens nya uppdrag av den procent som skulle användas för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning. (Se avsnittet om finansieringsformer och ekonomi nedan). 

Kulturförvaltningen har, genom Göteborg Konst, under de senaste fem åren arbetat 
intensivt med att metodutveckla och utforma ändamålsenliga rutiner för tillämpning av 
enprocentsregeln och samtidigt skapa ett välfungerande tvärsektoriellt samarbete med 
förvaltningar och byggande bolag. Göteborg Konst leder och bistår beställarna med 
arbetsordning och rutiner, mallar, mötessamordning, sakkunskap och administrativa 
tjänster. En viktig uppgift är också att stödja och värna konstgestaltningen och 
konstnären i den byråkratiska och tekniska processen.  

Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 3 i utlåtandet, ska kultur-
förvaltningen påta sig rollen som producent och inköpsansvarig för konst till projekt 
där enprocentsregeln tillämpas. Göteborg Konst saknar dock tillgång till de viktiga 
redskap som fordras för att kunna uppfylla detta ansvar. Dessa redskap är framför allt 
finansiella resurser, upphandlingsjuridisk kompetens gällande upphandling av konst 
och tydliga stadsövergripande styrande dokument för berörda nämnder och bolag. 
Göteborg Konst har utvecklat ett användbart arbetssätt genom överenskommelser i 

9 Processägarskapet och uppföljningsansvaret skulle fastställas genom justering i nämndens 
 reglemente i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
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varje enskilt konstprojekt. Detta bygger dock på god vilja från berörda parter och det 
innebär en tung arbetsordning  

Verktyg behövs 
Finansieringsformer och beräkningsgrunder för finansiering av konstgestaltningen har 
inte konkretiserats. Modeller för överföring av medel mellan förvaltningar sinsemellan 
och mellan förvaltningar och bolag är dessutom ouppklarade. De beställande 
nämnderna och bolagen behåller procentandelen i sina respektive budgetar genom hela 
processen i motsats till vad som är rutin exempelvis i Stockholm och Uppsala. Även i 
de projekt där nämnderna har beställt behåller nämnderna enprocentsmedlen vilket 
också bidrar till att de har finansiellt mandat och kan hävda tolkningsföreträde 
beträffande exempelvis upphandlingsförfarande och konstgestaltningens karaktär och 
kvalitet. Vid meningsskiljaktigheter har Göteborg Konst ett svagt mandat i förhållande 
till sitt ansvar i stadens organisation.  

Svårigheter att tillämpa upphandlingsreglerna enligt lagen (2016:1145) om 
upphandling, LOU, jämte olika tolkningar av vilken konst som får bekostas enligt 
regelverken samt hur enhetens tjänster kan ersättas är exempel på frågor som kan låsa 
samarbetet med aktörerna. Det föreligger en obalans i detta förhållande. Kultur-
förvaltningen, genom Göteborg Konst, behöver i allt för hög grad lägga tid på att 
utföra administrativa tjänster istället för att driva konstgestaltning av hög kvalitet. 
Brist på verktyg och tillräckligt styrande dokument angående dessa aspekter, och som 
råder likalydande för berörda parter, påverkar regelns efterlevnad och förvaltningens 
trovärdighet negativt. 

Slutsats om roller och mandat: Kulturnämnden, som är ansvarig nämnd, behöver 
disponera de verktyg som ger möjlighet att styra och leda arbetet på ett effektivt sätt 
och så att kvalitativ konstgestaltning kan genomföras konsekvent i hela staden på ett 
sätt som borgar för den politiskt beslutade konstpolitiken. Några av de mest kraftfulla 
verktygen är att förfoga över enprocentsmedlen och att råda över lämpligt 
upphandlingsförfarande. Enligt beslutsunderlaget från år 2013 framstår detta som 
avsikten med beslutet, men det har inte konkretiserats och tillämpats. 

 

Styrning och samverkan 
En rutinbeskrivning för enprocentsregelns tillämpning fogades, till besluthandlingen 
2013. (Bilaga 3 i kommunfullmäktiges beslutshandling10).  

Såsom påpekas ovan ska kulturförvaltningen enligt rutinbeskrivningen påta sig rollen 
som producent och inköpsansvarig för konst till projekt där enprocentsregeln 
tillämpas. Enligt rutinbeskrivningen ska kulturförvaltningen leda processen och utse 
konstprojektledare (motsvarar ungefär konstkonsult vilket är det begrepp som används 
av Göteborg Konst i dagsläget). Kulturförvaltningen ska också skriva kontrakt med 
konstnären/-na. Dessa moment förutsätter att kulturförvaltningen disponerar 
enprocentsmedlen. Så är inte fallet i dagsläget. Rutinbeskrivningen uttrycker att 
”Beställaren gör en formell beställning till kulturförvaltningen som påtar sig rollen 
som producent och inköpsansvarig för konst till projektet.” Detta processteg har dock 
inte verkställts. Stadsledningskontoret gör årligen en aktualitetsprövning av styrande 
dokument och uppger att de i arbetet med den gemensamma byggprocessen har 
identifierat att enprocentsregeln inte är utformad som ett styrande dokument (utan 
enbart ligger inbäddad i ett tjänsteutlåtande med bilaga).  

Ytterligare en komplikation som gör det svårt att följa den ursprungliga rutin-
beskrivningen är de komplexa processer som gäller upphandlingsförfaranden vid 
konstgestaltning. Det gäller upphandling av såväl konstkonsulter som av konstnärer. 
Genom att kulturförvaltningen inte själv disponerar enprocentsmedelen, och därmed 

 
10 Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 2012-09-13.    
  Handling 2012 nr 204. Diarienummer 0435/10. 
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inte är upphandlande part, blir förvaltningen hänvisad till varje beställares 
upphandlingsrutiner och tolkningsutrymme. Man kan säga att den rutinbeskrivning 
som fogades till tjänsteutlåtandet saknar vissa grundläggande definitioner och 
konkretiseringar. Rutinbeskrivningen hade behövt omformuleras till ett styrande 
dokument med förtydliganden. Under de gångna fem åren har ansvaret för att reda ut 
ouppklarade definitioner och delar av arbetsprocessen legat på berörda parter. 

Kulturförvaltningen har, genom Göteborg Konst, utvecklat kompetens och metoder 
för att samverka tvärsektoriellt och successivt skapat en långsiktig plattform för att 
producera konst tillsammans med stadens bolag och förvaltningar. Några förvaltningar 
och bolag i Göteborg är på väg att utveckla hållbara strategier för att ekonomiskt och 
personellt hantera arbetet med konsten. Göteborg Konst konstaterar att det, trots detta, 
återstår mycket arbete i samverkan om enprocentsregeln. Förutom att det saknas ett 
styrsystem så är processer inte tillräckligt inarbetade och är alltför individberoende. 
Dessutom är kunskapsöverföringen inom och mellan bolagen och förvaltningarna 
dålig. 

Exempel på bristande samverkan 
Det tydligaste exemplet på asymmetri i regelns tillämpning är att lokalförvaltningen 
arbetar med enprocentsregeln huvudsakligen utan att kulturförvaltningen är 
involverad, trots att inte något särskilt undantag har uttalats eller att praxis har 
utarbetats i samråd mellan förvaltningarna. Det innebär att stadens förvaltningar 
arbetar enligt två parallella och olika konstprocesser. Det kan medföra otydlighet 
gentemot beställare, konstnärer och brukare och det kan orsaka frågetecken när det 
gäller kulturnämndens ansvar och trovärdighet.  

Ett annat exempel är samverkan med trafikkontoret där det föreligger en tolknings-
problematik både gällande upphandlingsformer enligt LOU och vilken typ av 
konstgestaltning som kan bekostas genom investeringsmedel med hänsyn till 
bestämmelser om kommunal redovisning. Trafikkontoret har en mycket stor 
investeringsbudget som ännu inte har resulterat i någon konstgestaltning på grund av 
denna tolkningsproblematik, med undantag av några mindre tunnelprojekt. 

Stadsbyggnadskontorets arbete har stor betydelse för tillämpning av enprocentsregeln 
eftersom konstgestaltning behöver identifieras i tidiga skeden för att få bästa utfall och 
på ett effektivt sätt. Samverkan i förstudier, program och detaljplaner behöver 
utvecklas. Kulturförvaltningen konstaterade, i sitt samrådsyttrande över fördjupad 
översiktsplan för centrala Göteborg11, att konstgestaltning inte alls hanteras i 
översiktsplaneförslaget. En förklaring kan vara bristande kunskapsöverföring inom 
förvaltningarna. Konstkompetenser behöver kopplas in som likvärdiga till planerare 
och andra gestaltande kompetenser istället för att utgöra tillägg i senare skeden. 
Konstgestaltning som får ta helhetsgrepp och söka integrerade lösningar, som en 
självklar del av arbetsprocessen, utvecklar alternativa synsätt och andra lösningar. 
Kvaliteten i processen och slutresultatet påverkas starkt av hur samverkan utvecklas 
och förståelsen för de gestaltande kompetensernas bidrag. I samtal med fastighets-
kontoret framhölls att Göteborg Konst borde kunna ta del av planering redan i 
programskeden, då många andra politikområden samlas runt ett gemensamt bord. Här 
kan det vara värt att påminna om innehållet i statens politik för gestaltad livsmiljö. 
Vägledning hos Statens konstråd innehåller mer information om perspektiv och 
arbetssätt vid gestaltning i planprocessen. Se nedan under avsnittet stadsutveckling 
och gestaltad livsmiljö. Stockholm konst kan dessutom utgöra en förebild när det 
gäller samverkan i tidiga skeden. 

11 Yttrande till byggnadsnämnden över Översiktsplan för Göteborg. Samrådshandling 
 December 2018. Översiktsplan för Göteborg fördjupad för centrala Göteborg.    
 Samrådshandling december 2018. Tjänsteutlåtande 2019-03-29. Beslutat i kulturnämnden 
 2019-04-23.  Protokollsutdrag § 84, 0058/19 
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Behovet av tydlig och likalydande styrning 
Tillämpningen av enprocentsregeln är i dagsläget beroende av att varje investerande 
nämnd och bolagsstyrelse har ett tillräckligt starkt incitament för att avsätta medel till 
konstgestaltning i samband med byggande. Beställarna ska enligt kommunfull-
mäktiges beslut ta initiativ till och själva bidra till regelns tillämpning och 
genomförande. Bolagen kan också vända sig till kulturförvaltningen genom Göteborg 
Konst för hjälp och stöd, vilket många bolag också gör. I tjänsteutlåtandet förutsattes 
att enprocentsregeln skulle skrivas in i bolagens ägardirektiv.  

Varje nämnd och bolag arbetar både enligt stadens gemensamma styrdokument och 
sina verksamhetsspecifika styrdokument. Det är dock osäkert hur många nämnder som 
har upprättat interna styrdokument för tillämpning av enprocentsregeln. 
Tillämpningen är inte inskriven i de tillfrågade förvaltningarnas reglementen. 

Tillämpning av enprocentsregeln skulle behöva brytas ner i reglerande styrande 
dokument såsom riktlinjer enligt kommunfullmäktiges nya dokumenthierarki12 med 
kategorier och undergrupper. Eftersom enprocentsregeln omfattar flera nämnder och 
bolag behöver dokumenten gälla likalydande eller stadsövergripande. Regelbunden 
aktualitetsprövning (enligt den nämnda riktlinjen för styrande dokument) är angelägen 
och skulle innebära att processerna kontinuerligt kan uppdateras i förhållande till 
praxis och förändringar i omvärlden. Frågan om tillämpning och samordning behöver 
också återkopplas till kommunens ledning13. 

Det är angeläget att tydliggöra vilka styrdokument som fordras, på vilken nivå de ska 
tas fram, vilken instans som ska godkänna och aktualisera respektive styrdokument 
samt hur styrande dokument förankras och verkställs hos berörda parter. 

Hur fattas besluten? 
Konstnärsnämnden14 konstaterade i sin rapport att det har stor betydelse att ha en 
bestämd ordning för vem som gör vad och var besluten tas för att processen ska 
fungera och utvecklas. Det handlar exempelvis om ifall besluten tas på politisk nivå 
eller på förvaltningsnivå och i vad mån det finns förvaltningsövergripande 
samverkansgrupper. Det vanligaste enligt denna undersökning var att den nämnd som 
hanterar kulturfrågorna också beslutar om uppdragen om konstnärlig gestaltning. Av 
de svarande i Konstnärsnämndens undersökning framgick att många kommuner har 
instiftat konstnärliga råd och samrådsgrupper som bereder förslag inför beslut. 

Enheten Göteborg Konst arbetar enligt en arbetsprocess med tydliga steg och där en 
samverkansgrupp sammankallas i de enskilda projekten med berörda nämnder och 
bolag (beställarna), konstkonsulter och processledare (Göteborg Konst). I 
arbetsprocessen ingår att systematiskt pröva utkast och förslag. Beslut om 
konstkonsulter, val av konstnär och slutligen val av konstverk sker genom beredning 
och samråd i en successiv process där beställaren har det avgörande inflytandet på 
beslutet men där kulturförvaltningen genom Göteborg Konst ansvarar för sakkunskap 
och processledning. I underlaget till beslut om enprocentsregeln i Göteborg föreslogs 
ett politiskt sammansatt utskott, Utskottet Göteborg Konst, inrättas som stöd och 
rådgivande i större projekt för att säkerställa politisk insyn i projekten15. 

12 Stadsledningskontoret 2017, rev. 2019. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. 
     Diarienummer 0521/15. Se även bilaga 4 i denna utredning.  
13 Stadsledningskontoret 2019. Utredning: Funktion för strategisk planering under 

 kommunstyrelsen. Version 2019-05-07. Stadsledningskontoret konstaterar där att det finns 
 efterfrågan på en strategisk planeringsfunktion under kommunstyrelsen som styr och    
 samordnar processer och arbetssätt. Se även bilaga 4 i denna utredning. 

14 Konstnärsnämnden, 2013, Ingen regel utan undantag. Enprocentregeln för konstnärlig 
 gestaltning av offentlig miljö. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som enligt   
 instruktionen från regeringen har till uppgift utöver stipendie- och bidragsgivning att hålla 
 sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. 

15 Detta utskott upplöstes under hösten 2018. 



Göteborgs Stad. Kulturförvaltningen. Utredning av Göteborgs Stads enprocentsregel 2019. 
2019-12-10. 

14 (36) 

Stadsledningskontoret fastslog i sitt tjänsteutlåtande 2012 att det är kulturför-
valtningens projektledare (ofta konstkonsult), beställaren och i förkommande fall 
Utskottet Göteborg Konst som bör avgöra vilken konstnärlig utsmyckning och 
gestaltning som ska tillskapas för aktuellt byggprojekt. Målet angavs vara att uppnå 
konsensus bland dessa men skulle det inte vara möjligt att uppnå skulle det vara 
beställaren som slutligt avgjorde.  

Slutsats om styrning och samverkan: Tillämpning av enprocentsregeln behöver 
konkretiseras i reglerande styrande dokument enligt kommunfullmäktiges 
dokumenthierarki. Dokumenten behöver gälla likalydande/stadsövergripande och 
aktualitetsprövas regelbundet. Det är angeläget att tydliggöra vilka styrdokument som 
fordras, på vilken nivå de ska tas fram, vilken instans som ska godkänna och 
aktualisera respektive styrdokument samt hur styrande dokument verkställs och 
förankras. Tydligare struktur och detaljerade rutiner för tillämpning av 
enprocentsregeln bör inbegripa ett klargörande av vilka kontrollpunkter och 
beslutsordningar som ska gälla. 

Finansieringsformer och ekonomi 
Konstnärsnämndens undersökning bland Sveriges kommuner (2013) visade att 
enprocentsregeln baserades antingen på budgeten för ett särskilt byggprojekt eller på 
en kommuns totala budget under ett år. Somliga kommuner beräknade 
enprocentsmedlen på en exploateringsbudget som beskriver kostnaderna för att göra i 
ordning en tomt för bebyggelse. En annan beräkningsgrund för enprocentsregeln 
kunde vara till exempel kommunens totala lokalinvesteringar eller den totala årliga 
investeringsbudgeten. 

Finansieringsfrågan är central för tillämpning av enprocentsregeln. Men det uppstår 
olika frågor i samband med tillämpning av enprocentsregeln. Vilken beräkningsgrund 
ska användas för att få fram en procent av byggkostnaderna? I vilket skede sker 
avsättningen? Hur hanteras redovisning och avskrivning? Kan investeringsmedel 
användas för upphandling och avrop av konstkonsulter? Ska intern tid föras på 
investeringsmedlen eller tas från verksamhetens driftsbudget?  Är det möjligt att 
bekosta samtidskonst, som ofta är tillfällig konst, med investeringsmedel? Det finns 
uppenbarligen aktuella och relevanta svar på flera av dessa frågor, men de verkar inte 
vara väl spridda eller kända. Exempelvis att det är möjligt att föra intern arbetstid på 
investeringsmedel och att det inte behöver ske några avskrivningar för konst, vilket 
varit två återkommande tvistefrågor. Frågor och svar behöver klaras ut och tydliggöras 
för alla berörda parter i samband med tillämpning av enprocentsregeln. 

När frågor som dessa ska diskuteras och lösas i varje enskilt projekt blir processerna 
mycket tunga och arbetsmiljön blir lidande. Därför behöver de styrande dokumenten 
på stadsgemensam nivå vara tillräckligt detaljerade när det gäller finansierings-
formerna. När frågorna dyker upp i de konkreta projekten behöver det finnas 
tillräckligt tydliga beslutsstöd i stadsövergripande riktlinjer och anvisningar.  

Finansieringen är nära kopplad till upphandling av konstkonsult och konstnär. Den 
byggherre som råder över en investeringsbudget kommer också att råda över 
upphandlingsformer och tilldelning när det gäller enprocentsmedlen samtidigt som 
kulturförvaltningen är ansvarig för tillämpningen. Det kräver överenskommelser i 
flera led och ansvaret blir otydligt och processen arbetskrävande.  

Enligt tredje punkten i den rutinbeskrivning som ingår i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2012 ska beställaren göra en formell beställning till kultur-
förvaltningen som påtar sig rollen som producent och inköpsansvarig för konst till 
projektet. Beställningen är signalen/förutsättningen för kulturförvaltningen att påbörja 
uppdraget. Stadsledningskontoret har nyligen meddelat att uttolkande av begreppet 
formell beställning innebär en beställning som sker i skriftlig form och är kopplad till 
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en tydliggjord kostnad. Huruvida kulturförvaltningen ersätts för denna kostnad och i 
egen regi kan vara producent och inköpsansvarig med beställarens enprocentsmedel 
framgår inte säkert. Det fordrar att det finns accepterade former för överföring av 
medel, exempelvis genom intern fakturering. Olika former för överföring av medel 
skulle behöva analyseras och en eller flera smidiga modeller utvecklas och 
konkretiseras.  

Stockholm Konst får en formell beställning som omfattar enprocentsbeloppet av den 
investerande parten och hanterar bland annat konsultupphandling i egen regi. 
Utgifterna faktureras byggherren motsvarande enprocentsbeloppet i projektet. (Se 
bilaga 4, sidan 5). I beloppet ingår även ersättning för Stockholm konsts 
administrativa tjänster. I Uppsala kommun tilldelas kulturnämnden en procent av hela 
kommunens investeringsbudget. Uppsalamodellen fordrar att nämnden är en 
investerande nämnd. Båda alternativen exemplifieras i kapitel 7, Omvärldsbevakning. 

Tillämpning av enprocentsregeln fordrar en fördjupad modell för hur investerings-
medel kan användas. Den behöver förhålla sig till gällande regelverk och föreskrifter 
om kommunal redovisning. Göteborgs Stad har dessutom utarbetat riktlinjer för 
tillämpning av regelverken16. Analysen skulle kunna göras av stadsledningskontoret i 
samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.17 Exempelvis skulle nya regler om så kallad 
komponentredovisning18 kunna tillämpas där begreppet ”konstnärlig gestaltning” finns 
med.  

Slutsats om finansieringsformer och ekonomi: Utveckla en modell och tydliga 
riktlinjer för hur investeringsmedel kan användas på ett ändamålsenligt sätt vid 
tillämpning av enprocentsmedel. Konkretisera formuleringen i tjänsteutlåtande där 
kulturförvaltningen uppges vara producent och inköpsansvarig för konst. Utveckla 
anvisningar i detalj och informera alla berörda parter. 

Upphandlingsformer 
Att upphandla konst skiljer sig från att upphandla andra tjänster då den konstnärliga 
processen bidrar med värden som inte är kvantifierbara och som inte går att förutse 
från början. Konstnärsnämnden framhåller i sin rapport (2013) att det är positivt med 
den öppna konkurrens och insyn som LOU syftar till. Fler konstnärliga uppdrag 
offentliggörs och fler konstnärer kan därmed ta del av uppdragen. Samtidigt finns det 
bland många konstnärer och tjänstemän ett missnöje med den betungande 
administration som LOU medför samt oro över att inte tillräcklig hänsyn tas till den 
konstnärliga kvaliteten då LOU tillämpas. 

Även erfarna handläggare känner osäkerhet inför vad som gäller i det enskilda fallet. 
De flesta av beställarna i förvaltningar och bolag har egna jurist- och upphandlings-
enheter som anför deras specifika synsätt vad gäller lämpliga upphandlingsformer 
utifrån just den egna verksamheten. Kunskap om upphandlingsformer för inköp av 
konstkonsulttjänster och av konstnärer bland stadens inköpare och upphandlare saknas 
ofta. Beställande förvaltningar och bolag förväntar sig juridisk och upphandlings-
teknisk vägledning av Göteborg Konst, vilket blir ett problem då förvaltningen har sin 
kompetens inom konstfältet, inte inom juridik. Göteborg Konst har inte tillgång till 
juridisk expertis när det gäller upphandling utifrån ett konstperspektiv vilket ska 

16 Stadsledningskontoret 2017-12-20 re. 2018-06-11 Tillämpning av regelverk för investeringar 
    och anläggningstillgångar Göteborgs Stad. 
17 RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet 

 och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om 
    kommunal bokföring redovisning. 
18 Komponentredovisning innebär att man delar upp en anläggningstillgång i olika delar och 

 skriver av dem var för sig. De nya reglerna infördes av Ekonomistyrningsverket 2014. 
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ställas mot att en beställarpart saknar sakkunskap inom konstområdet. I dagsläget 
måste Göteborg Konst vid behov upphandla upphandlingsstöd.  

Beroende på platsen, projektets art och omfattning kan upphandling ske antingen 
genom direktupphandling eller genom urvalsförfarande med föregående annonsering. 
Det finns även en möjlighet att direktupphandla över beloppsgränsen för 
direktupphandling när syftet är att förvärva ett unikt konstverk eller en unik 
konstnärsprestation (6 kap 14 § LOU). I sådana fall görs ett undantag från lagens krav 
på annonsering och öppen konkurrens. Såväl Stockholm som Uppsala tillämpar den så 
kallade undantagsbestämmelsen.  

Tillämpning av undantagsbestämmelsen har varit föremål för överprövning och i flera 
aktuella rättsfall har rätten dömt till nackdel för upphandling enligt denna 
bestämmelse. Upphandling enligt undantagsbestämmelsen fordrar omsorgsfull 
underbyggnad och konstnären utsätts för risker om upphandlingen ogiltigförklaras när 
konstnären redan har satt igång sin produktion. Omvärldsbevakningen ger olika 
signaler. Stockholm konst överväger att övergå till upphandling enligt huvudregeln  
under det att Uppsala kulturförvaltning gärna fortsätter att tillämpa undantags-
bestämmelsen. Det senare gäller även Karlstads kommun som har stöd från 
kommunens upphandlingsenhet.  

Boverket har regeringens uppdrag sedan 2018 att förstärka arbetet med arkitektur och 
gestaltad livsmiljö vad gäller offentlig upphandling.19 Ett syfte är att öka förståelsen 
för beställarens roll i upphandlingsprocessen och den praktiska kunskapen om 
möjligheterna att upphandla långsiktig kvalitet inom ramen för LOU. Förhoppningsvis 
kommer Boverkets utredning att bringa större klarhet i frågan. 

Inom Göteborgs Stad upphandlas såväl konstkonsult som konstnär/-er genom 
beställaren men i samråd med Göteborg Konst. Beställarna representerar olika 
förhållningssätt sinsemellan och i relation till Göteborg Konst. Många undviker 
direktupphandlingar med risk för överklaganden och vill arbeta med stor marginal. 
Samtidigt kan det vara begränsande för konstgestaltningen att inte utnyttja 
regelverkets möjligheter till undantag. Urvalsförfarandet med föregående annonsering 
kräver dessutom administrativa resurser som inte alltid står i proportion till den totala 
budgeten. Samverkan och tydlighet kring upphandlingsförfarandet är avgörande för 
processens stabilitet. 

Slutsats om upphandlingsformer: En juridisk stödfunktion behöver tillsättas som 
utvecklar upphandlings-möjligheter för konstupphandling och utgör en permanent 
stödfunktion till kulturförvaltningen och andra berörda förvaltningar och bolag. Ett 
sådant stöd skulle även kunna utgöra ett stöd för konstnärsgruppen.  

Kvalitetsfrågor 
När det gäller offentlig konst innehåller kvalitetsfrågan flera olika aspekter som får 
konsekvenser vid tillämpning av enprocentsregeln. Kulturförvaltningen har, genom 
enheten Göteborg Konst, sett olika problem vid tolkningen av kvalitet i konst-
gestaltningen när beställarna arbetar med enprocentsmedel. Enprocentsmedel har 
använts till sådant som inte är konst, till exempel generella kvalitetshöjningar i 
byggprojekt. Det är inte heller ovanligt att tolkningen av enprocentsregelns syfte är 
alltför bred där dekorationer eller byggantikvariska insatser definieras som konst och 
bekostas med enprocentsmedel. Kulturförvaltningen ser också hur ansvaret för 
konstgestaltning ges till enskilda tjänstepersoner utan sakkunskap och som annars 
sällan involveras i gestaltningsprocesser. Göteborg Konst har betonat att det är av stor 

19 Boverket (2019). Främja kvalitet i offentliga inköp och upphandling. 
    https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/boverkets-
uppdrag/framja-kvalitet-i-offentliga-inkop-och-upphandling/ 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/boverkets-uppdrag/framja-kvalitet-i-offentliga-inkop-och-upphandling/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/boverkets-uppdrag/framja-kvalitet-i-offentliga-inkop-och-upphandling/
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vikt att personer med kompetens beträffande konstnärliga processer och konstnärlig 
kvalitet ges en tydlig roll i byggprojekten för att garantera en professionell bedömning 
av konstnärligt arbete. Göteborg Konst upphandlar enbart professionella konstnärer 
(baserat på utbildning eller verksamhet) i motsats till andra verksamheter i staden som 
kan arbeta mer fritt med konstnärlig gestaltning, exempelvis verksamheten Urban 
Konst20. 

Kulturnämnden ska genom sin förvaltning bidra till att konstgestaltning av hög 
kvalitet fördelas rättvist och kommer så många som möjligt till del. Att knyta 
tillämpning av enprocentsregeln till kulturnämnden borgar också för att stadens 
enprocentsmedel används i linje med stadens konstpolitik. Medborgare ska kunna 
efterfråga konst av jämn och hög kvalitet, genomtänkt fördelad i geografin och som 
följer kulturförvaltningens styrdokument för konstgestaltning och uppfyller syftet med 
enprocentsregeln. Dessa skäl är inte så ofta framlyfta och framgår dåligt av underlagen 
till beslutet och i styrdokumenten. Det kan bidra till att berörda parter ser sig fria att på 
egen hand bedöma den konst som stadens gemensamma medel ska användas till.  

Göteborg Konst möter ofta förväntningar på ”multifunktionell konst” där konsten är 
en del av en förprogrammerad funktion i det som ska skapas (lekskulpturer, 
dagvattenlösningar, trygghetsskapande ljus). Mycket av vad som byggs har aspekter 
av konstnärlig gestaltning (estetik), det är ett begrepp som används inom fler fält – 
men det är inte samma sak som självständig konst som bär sitt eget syfte i första hand 
och som är skapad av en professionell konstnär, till exempel för att vara intressant och 
tankeväckande. Konstnärer är inte detsamma som formgivare av objekt med 
förutbestämda funktioner. Konst ska kunna öppna för oväntade infallsvinklar, den är 
inte enkel och definierbar men den kan bidra till att göra det osynliga synligt eller ge 
röst till dem som annars inte hörs. 

Det föreligger ibland meningsskiljaktigheter mellan Göteborg Konst och andra 
förvaltningar angående vad enprocentsmedlen ska användas till. Det finns olika 
synsätt som inte sällan kan spåras till den ovan beskrivna svårigheten att definiera 
begreppet konst. (Se även ordförklaringarna i bilaga 7 och under avsnittet om 
definitioner nedan). 

Slutsats om kvalitetsfrågor: Utveckla ett pedagogiskt underlag och för en dialog med 
berörda parter och om offentlig konst i den gemensamma miljön och vad det kan vara. 
Här kan Statens konstråd bistå genom satsningen ”Kunskapsnav för offentlig konst”. 

Definitioner och begrepp  
En av orsakerna till svårigheter vid tillämpning av enprocentsregeln är brist på 
relevanta definitioner. Det finns behov av förtydliganden och konkretiseringar. Av 
detta skäl behöver metoder och styrdokument aktualiseras och kunna förändras i 
dialog med utövare och finansiärer. Det handlar också om att konstens roll, konsten i 
sig och förhållningssätt till offentlig konst inte är statiska utan förändras i takt med 
samhället. Konstnärer arbetar på andra sätt och nya metoder och material utvecklas. 
Den offentliga konsten är inte längre ett isolerat och monumentalt inslag i staden. 
Samtidskonsten försöker ofta fånga samtiden genom att problematisera, diskutera och 
ibland provocera. Man talar inte så ofta om konstverk som objekt inom samtids-
konsten eftersom det inte alltid är en färdig bild eller skulptur som utgör själva 
konsten.21  

20 Urban Konst är en verksamhet som ingår i enheten Göteborgs Konsthall. Urban Konst 
verkar aktivt för att skapa utrymme för fler att ta del av och skapa konst i offentliga rum. 
Begreppet urban konst används i verksamheten för att benämna graffiti- och gatukonstens 
visuella språk. Verksamheten Urban Konst startades 2015 för att vända nolltoleransen mot 
klotter och graffiti i staden till att istället lyfta de kulturella- och konstnärliga värdena i 
uttrycket samt främja möjligheterna till lagliga ytor och nya konstnärliga initiativ.  
21 Statens Konstråd. https://statenskonstrad.se/ 
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Konstnärsnämnden (2013) vittnar om hur offentlig konst som begrepp har utmanats 
under modern tid och hur det har utforskats av konstnärer i såväl Sverige som 
internationellt. Begreppet ”konstnärlig utsmyckning” har idag alltmer ersatts med 
”konstnärlig gestaltning”, för att motverka synen på offentlig konst som en dekoration 
i efterhand av någonting redan färdigt. Konstnärsnämnden framhåller att ett förändrat 
synsätt gäller även den offentliga konstens permanens. Förväntan är inte längre 
självklart en för alla tider placerad skulptur i park. ”Idag finns en öppenhet för att 
också konsten – inte endast arkitekturen – ska medges möjligheten att förändras, 
kanske till och med försvinna, med nästa ytskiktsrenovering eller parkupprustning.” 

Enheten Göteborg Konst förtydligar begreppet ytterligare genom att använda 
begreppet ”konstgestaltning” till skillnad från ”konstnärlig gestaltning”. Här är ordval 
viktiga. ”Konstnärlig gestaltning” är ett öppnare begrepp medan ”offentlig konst” eller 
”konstgestaltning” tydligare uttrycker självständig konst menar enheten. Genom att 
använda begreppet ”konstgestaltning” undviks exempelvis att snyggt designade 
balkongräcken definieras som konst bara för att de är konstnärligt utformade.  

Bilaga 7 i denna utredning (Ordförklaringar) redogör för de vanligaste begreppen i 
samband med tillämpning av enprocentsregeln och i samband med konst i offentlig 
miljö. Förståelsen för innebörden i olika begrepp och hur de används i samhället i en 
modern samtid spelar roll för hur konstprojekt kan hanteras. Det kan uppstå konflikter 
i samband med kvalitetsbedömning, finansiering, upphandling och ekonomisk 
redovisning beroende på vilka begrepp som används.  

Stadens sakkunskap finns inom kulturförvaltningen och det borde därför vara den 
förvaltning som har tolkningsföreträde inom konstområdet när det gäller finansiering 
med allmänna medel. Det hindrar inte att levande och tillåtande samtal och dialoger 
bidrar till tolkningar och utvecklande processer. Jurister och ekonomer behöver bistå 
med uttolkning av bestämmelser och tillämpning för konstgestaltning inom sina 
respektive expertområden.  

Slutsats om definitioner och begrepp: I samband med att roller och mandat, verktyg, 
styrsystem, finansieringsformer och upphandlingsstöd klaras ut och förtydligas av 
stadsledningen och berörd nämnd kan definitioner och begrepp ges mer konkreta 
förklaringar. Kulturförvaltningen behöver utarbeta ett tydligare underlag när det gäller 
kvalitetskriterier för stadens konstgestaltning.  
 

Stadsutveckling och gestaltad livsmiljö 
Kulturförvaltningen noterar att det finns en ökad förståelse för konstens potential när 
den integreras i samhällsbyggande processer. En viktig förutsättning för konst-
gestaltningen utgår inte bara från en aktuell byggnad, utan från hela det omgivande 
offentliga rummet. Konst, arkitektur, form och design ska kunna samspela i ny- och 
ombyggnadsprocesser. Att integrera konst i tidig planering är också ekonomiskt sett 
avgörande för genomförande av storskaliga konstprojekt eftersom befintlig budget då 
kan anpassas. Enheten Göteborg Konst deltar i flera av de nu aktuella stora 
stadsutvecklingsprojekten i tidiga skeden men har svårighet att involveras fullt ut i 
planeringsprocesserna. 
 
Frågeställningar kring stadsbyggnad är viktiga komponenter i både konstpolitik, 
kulturpolitik och kulturplanering. Kulturförvaltningen har noterat att Fördjupad 
översiktsplan för centrala Göteborg inte hanterar konstgestaltning22. 
Kulturförvaltningen påpekade att en viktig del i stadsutvecklingen är att konsten kan ta 

 
22 Yttrande till byggnadsnämnden över Översiktsplan för Göteborg. Samrådshandling  
   December 2018. Översiktsplan för Göteborg fördjupad för centrala Göteborg.    
   Samrådshandling december 2018. Tjänsteutlåtande 2019-03-29. Beslutat i kulturnämnden   
   2019-04-23.  Protokollsutdrag § 84, 0058/19. 
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plats i stadsrummet. Rutinerna för att göra kulturella värden tydliga i planerings- och 
bygglovsprocesserna bör fördjupas.  

I proposition Politik för gestaltad livsmiljö23 konstaterade regeringen att offentlig 
konst utgör ett centralt område inom fältet gestaltad livsmiljö. Regeringen har därefter 
gett Statens konstråd i uppdrag att under åren 2018–2020 verka för stärkt kunskaps-
utveckling för offentlig konst i gestaltning av gemensamma miljöer. Syftet med 
satsningen riktar sig inte specifikt mot tillämpning av enprocentsregeln utan det har ett 
vidare syfte som är att möta det stora och uttalade behovet hos kommuner och andra 
aktörer av både kompetensutveckling och konkret rådgivning, liksom stöd i att arbeta 
med offentlig konst som del av samhällsplanering och byggande. Satsningen syftar 
även till att öka möjligheten för fler konstnärer att få offentliga gestaltningsuppdrag 
och uppdrag att tillsammans med arkitekter, formgivare och andra medverka i plan- 
och stadsutvecklingsprocesser.  I ett av projekten samarbetar Statens Konstråd med 
Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborg.  

Offentlig konst som flätas samman med arkitektur, form och platsspecifik kultur-
historia har, enligt regeringens proposition, kapacitet att ge rikare livsmiljöer och 
hållbara, attraktiva offentliga rum till många människor i hela landet. Här fordras stor 
lyhördhet och öppenhet mellan de olika kompetenserna. Göteborg Konst ser risker för 
att stadsutvecklare och arkitekter vill programmera konsten istället för att samverka 
med den vid utformning av stadsrummen. Häri ligger en utmaning i motsättningen 
mellan förprogrammerade och gränsöverskridande förhållningssätt. Det 
gränsöverskridande arbetssättet är under utveckling och innebär nära samverkan 
mellan olika gestaltande kompetenser. Statens konstråd har publicerat en vägledning 
för hur konstnärer och konstnärlig metod kan bidra i de olika stegen av 
planprocessen.24 

Kvaliteten i processen och slutresultatet påverkas starkt av förståelsen för olika 
yrkeskategoriers kunnande och arbetsmetoder. Det är viktigt att beskriva Göteborg 
Konsts uppdrag och att det är självständig professionell samtidskonst som ska 
levereras. Tidsaspekten är avgörande för konstgestaltning att ingå i ett helhetsgrepp 
och att olika kompetenser kan arbeta tillsammans på ett dynamiskt sätt. Ifall teman 
och konstnärskap finns utarbetade kan skissarbetet ske synkroniserat med 
systemhandlingar och projekteringsfas för övriga kompetenser.  

Enheten Stockholm konst har funnit rutiner för sådan samverkan med målsättningen 
att konstkompetenser ska kopplas in i ett så tidigt skede som möjligt så att konst, 
landskapsarkitektur och arkitektur på allvar ges möjlighet att samverka till en väl 
integrerad helhet. Rutinerna är ett resultat av en principöverenskommelse som träffats 
med stadens exploateringskontor. Den innebär att offentlig konst finns med som en 
självklar del i diskussionen då nya områden utvecklas inom staden, från 
markanvisningsskedet och framåt. Överenskommelsen har också gjort det möjligt att, 
under arbetet med konstprogrammen, ta helhetsgrepp kring större 
stadsutvecklingsområden, i motsats till hur det var tidigare, då den offentliga konsten 
kopplades in senare, i respektive genomförandeetapp. En annan fördel är att 
anläggningsarbeten för konstgestaltning kan planeras in från början, vilket gör 
projekten kostnadseffektiva. 

Slutsats 8: Det är angeläget att samverkan mellan fastighetskontoret, exploaterande 
bolag och stadsbyggnadskontoret etableras, utvecklas och konkretiseras för att 
offentlig konst ska kunna utgöra del av större helhetsgestaltningar i Göteborgs Stad 
redan i de tidigaste skedena av stadsutvecklingsprojekt och fortsatt under hela 
planeringsprocessen. 

23 Prop. 2017/18:110 
24 Statens konstråd Konst och gestaltning i planprocessen. 

 https://statenskonstrad.se/konst-och-gestaltning-i-planprocessen/ 

https://statenskonstrad.se/konst-och-gestaltning-i-planprocessen/
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6. Kulturförvaltningens nuvarande arbetssätt

Uppdrag 
Göteborg Konst utgör en enhet inom kulturförvaltningens Sektor Fri konst och kultur. 
Uppdraget är att arbeta med offentlig konst, både inom- och utomhus i staden. Till 
grund för arbetet ligger en demokratisk ambition, en övertygelse om att konsten är en 
viktig del i samhället och att den ska vara tillgänglig för alla. Kulturnämnden har, 
genom enheten Göteborg Konst, till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt 
och framträdande inslag i samhällsmiljön. Vad som är konstnärlig kvalitet är inte 
godtyckligt, men måste samtidigt vara föremål för diskussion. Därför arbetar Göteborg 
Konst med konstsakkunniga och professionella konstnärer i samtliga processer. 
Genom samarbeten, omvärldsbevakning och ett omfattande nätverk förankras 
enhetens arbete i samhället. (Se mål och styrdokument i bilaga 3). Göteborg Konst 
arbetar också för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation 
konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummen. Dessutom har enheten 
i uppdrag att informera om och årligen följa upp tillämpningen och efterlevnaden av 
enprocentsregeln.  

I den offentliga konsten finns en stark genomslagskraft. Det kräver kvalitativa 
arbetsmetoder. För att uppnå detta är lärandeperspektivet viktigt i form av att sprida 
kunskap om enprocentsregelns resultat. Genom enheten Göteborg Konst tydliggör 
kulturnämnden stadens arbete med den offentliga konsten för göteborgaren samt för 
förvaltningar och bolag i staden. Göteborg Konst genomför regelbundet föreläsningar, 
informerar och samtalar med förvaltningar, bolag, intresseorganisationer och 
kommuner om tillämpning av enprocentsregeln.  

Enhetens uppdrag kan delas in i fyra deluppdrag: 

• Ansvara för stadens konstsamling.

• Ansvara för och processleda tillämpning av enprocentsregeln.

• Bistå stadens donationsfonder såsom Charles Felix Lindbergs donationsfond
respektive Per och Alma Olssons grundskolefond.

• Ansvara för kommunens gemensamma konstregister.

Enprocentsregeln  
Enligt nu gällande reglemente för Göteborgs Kulturnämnd, som trädde i kraft den 1 
april 2019, ansvarar kulturnämnden bland annat för 

− att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning av en-
procentsregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i samband med
byggnation,

Kulturnämndens ansvar för tillämpning av enprocentsregeln är unikt i staden och 
innebär ett tydligt mandat. 

Om förvaltning och skötsel  
Park- och naturnämnden ansvarar för skötsel av delar av förvaltningarnas 
utomhuskonst. De kommunala förvaltningarna och bolagen förvaltar och sköter 
konstverk inom sina respektive fastigheter.  
Driftsbudget 
Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag för år 2019 
om drygt 400 miljoner kronor. Avdelningen Sektor Fri konst och kultur har tilldelats 
drygt 157 miljoner kronor i driftsbudget av kommunbidraget varav en stor del utgör 
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kulturstöd. Driftsbudget för enheten Göteborg Konst 2019 uppgår till 3,7 miljoner 
kronor. Knappt hälften av personalbudgeten om 2,6 miljoner kronor används till 
processledarskap för enprocentsregeln. Enprocentsregeln hanteras inom befintlig 
ekonomisk ram sedan 2013. Särskilda medel har inte tillförts.  

Ersättning för enhetens tjänster vid tillämpning av enprocentsregeln (processledning, 
rådgivning, uppföljning, information, dokumentation med mera) skulle enligt 2013 års 
beslut överföras från beställarna till kulturförvaltningen. Resurserna förutsattes kunna 
finansieras med att 10 procent av den procent som ska användas för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning avsätts för nämndens nya uppdrag. Denna kostnad skulle 
debiteras beställaren av kulturförvaltningen.25  

Under de första åren efter det att regeln infördes, prioriterade förvaltningen att öka 
kännedomen om fullmäktiges beslut, om enprocentregelns syfte och mål samt att 
utforma arbetssätt för uppdraget med byggande förvaltningar och bolag i staden. 
Därför avvaktade förvaltningen med att införa den ekonomiska modellen för att 
finansiera kulturnämndens del i uppdraget. Anledningen var också att arbetet 
bedömdes kunna hanteras inom kulturnämndens befintliga resurser under en 
begränsad period. Sedan ett par år tillbaka har arbetet med enprocentregeln ökat i takt 
med stadens kraftiga utveckling. Finansieringsmodellen enligt kommunfullmäktiges 
beslut behöver därför initieras och implementeras i relation till byggande nämnder och 
bolag. Förvaltningen har försökt hitta sätt att verkställa finansieringsmodellen, men 
utan framgång viket innebär en risk både för kulturförvaltningens ekonomi, 
arbetsmiljö och möjlighet att utföra uppdraget.  Enheten Göteborg Konst har därför 
arbetat med enprocentsregelns tillämpning inom befintlig ekonomisk ram under de 
drygt fem år som har gått sedan beslutet togs. 

25 Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 2012-09-13. 
 Handling 2012 nr 204. Diarienummer 0435/10. Sidan 8. 
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Kulturförvaltningens organisation
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Personalresurser 
Enheten Göteborg Konst har 8 medarbetare: 

− enhetschef,
− tre processledare som arbetar med enprocentsregeln26

− en intendent för konstsamlingen,
− en konstantikvarie,
− två konsthandläggare/tekniker som arbetar med samlingen

Göteborg Konst har upphandlat 8 konstkonsulter i form av ett ramavtal (giltighetstid 
2017 - 2021). Konstkonsulterna i ramavtalet är alla professionellt verksamma inom 
konstsektorn, antingen som konstnärer eller som exempelvis curatorer (organisatör av 
utställningar och liknande arrangemang vilket i konstsammanhang innebär ansvar för 
val av konstnärer och konstverk). Göteborg Konst har byggt upp ett nätverk som 
garanterar ett professionellt och kvalitativt arbetssätt. Ramavtalet har upphandlats med 
ett brett urval av sakkunniga som representerar olika konstinriktningar. Avsikten är att 
konstkonsulten ska följa hela processer från formulering av uppdrag till slutbesiktning 
av färdigt konstverk tillsammans med en av processledarna vid Göteborg Konst. Den 
avtalsanvändare som anges i detta ramavtal är kulturförvaltningen, Göteborg Konst. 
Göteborg Konst kan dock inte beställa konsult enligt ramavtalet eftersom enheten 
saknar möjlighet att använda enprocentsmedlen som inköpsansvarig part. Samtidigt 
kan inte investerande förvaltningar beställa konsult enligt ramavtalet eftersom de inte 
har angetts som avtalsanvändare. 

Uppföljning av enprocentsregelns tillämpning 
Kommunfullmäktige gav, genom sitt beslut, kulturnämnden ansvar för uppföljning av 
enprocentsregeln och dess efterlevnad (sidan 7 och 8 i tjänsteutlåtandet). Detta 
uppföljningsansvar gäller såväl gentemot nämnder som helägda bolag. Uppföljning av 
stadens sammanlagda tillämpning av enprocentsregeln sker genom enheten Göteborg 
Konst som årligen redovisar projekt som har tillkommit genom enprocentsregeln i en 
stadsgemensam databas. Resultat och analys av uppföljningen rapporteras också till 
kulturnämnden och därmed till kommunstyrelsen i samband med kulturnämndens 
årsrapport. Göteborg Konst sammanställer särskilda årsrapporter om enprocentsregeln 
som kan distribueras digitalt och i pappersform. Varje projekt där enprocentsregeln 
har använts, ska redovisas av alla byggherrar, oavsett om byggherren har samarbetat 
med Göteborg Konst eller ej. Därför är uppföljningen delvis beroende av att 
förvaltningar och bolag själva rapporterar in de projekt som avser enprocentsregeln till 
Göteborg Konst. De flesta bolag, men inte alla, skickar uppföljningsrapporter. 
Göteborg Konst kan dock inte kvalitetssäkra de projekt där bolagen har arbetat i egen 
regi. Såväl nämnder som bolag redovisar relativt många projekt där inte Göteborg 
Konst varit involverad. År 2017 redovisade de kommunala bolagen tillsammans 30 
konstprojekt och nämnderna redovisade tillsammans 36 konstprojekt, totalt 66 
konstprojekt. Göteborg Konst var endast involverade i 16 av dessa projekt, bland 
annat beroende på att lokalförvaltningen genomförde många mindre konstprojekt i 
egen regi. 

Kulturförvaltningen har konstaterat att trots motgångar har flera förvaltningar och 
bolag utvecklat en större förståelse för konstens potential när den integreras i 
samhällsbyggande processer. Några förvaltningar och bolag är på väg att utveckla 
hållbara strategier för att ekonomiskt och personellt hantera arbetet med konsten. 
Samtidigt har kulturförvaltningen genom Göteborg Konst konstaterat att 
rapporteringen av regeln behöver utvecklas och förbättras inom stadens bolag och 
förvaltningar. 

26 Två processledare fram till hösten 2019. En extra processledare har anställts fram till 
 september 2020. 
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Ekonomisk uppföljning 
Det ligger en svårighet i att följa upp konstprojekten ekonomiskt eftersom de löper 
över flera år (i likhet med investeringsprojekt generellt). Konstprojekten löper i 
genomsnitt över fem år. Avsatta enprocentsmedel under senare år har vida överstigit 
utfallet (redovisning av förbrukade medel) under samma period. Överensstämmelsen 
mellan hela kommunens årliga investeringsbudget och avsatta enprocentsmedel 
liksom påbörjade konstprojekt är också mycket osäker. Det pekar på behov av att 
analysera beräkningsgrunden för enprocentsmedlen och införa smidiga system och 
rutiner för uppföljning av enprocentsregelns utfall och efterlevnad. När det gäller 
beräkningsgrund för tillämpning av enprocentsregeln har Uppsala kommun stor 
erfarenhet som dessutom ska förfinas under hösten 2019. 
 
Årsrapporter  
Göteborg Konst ger ut årsrapporter som överlämnas till kulturnämnden och som är 
tillgängliga som dokument för alla. Årsrapporterna innehåller såväl kvantitativ 
uppföljning av enprocentsregeln som kvalitativa analyser. Där görs en redovisning av 
konstprogram och konstprojekt som tillkommit enligt enprocentsregeln under det 
aktuella året tillsammans med en ekonomisk rapport och en utvärdering av regelns 
efterlevnad.  

Exempel på konstprogram som har utarbetats eller som pågår under de senaste tre åren 
är övergripande konstprogram för Västlänken, handlingsplan för konst under 
byggtiden under byggnation av Västlänken, konstprogram för platsen framför 
Scandinavium, konstprogram för Rosenlundsverket, konstprogram för spårvagnslinjen 
Angered – Gamlestan, konstprogram för Selma stad, konstprogram för 
Parkeringshuset Väst i Masthugget, konstprogramför Parkeringhuset Skeppsbrokajen, 
konstprogram för Linbanan, konstprogram för Masthuggskajen och konstprogram för 
Skeppsbron. 

Följande beställare har utvecklat konstprojekt med stöd och processledning genom 
Göteborg Konst under de senaste tre åren: park- och naturförvaltningen, Trygg Vacker 
Stad, Bostadsbolaget, Göteborg Energi, Higab, GotEvent, Parkeringsbolaget och 
Älvstranden Utveckling AB,  
 
Göteborg Konst har därutöver pågående samarbeten med flera av förvaltningarna och 
bolagen. Några exempel på större pågående konstprojekt presenteras här: 
 
Masthuggskajen 
På uppdrag av Älvstranden Utveckling AB tar Göteborg Konst fram ett konstprogram 
som förordar hur staden kan arbeta med konstgestaltning relevant och strategiskt på 
allmän platsmark i stadsutvecklingsområde Masthuggskajen. Ett tidigare 
konstprogram skrevs för länge sedan och är inaktuellt. Planering har därefter pågått 
flera år utan att Göteborg Konst har varit inblandade. Byggherrarnas konsortium 
består av kommunala och privata aktörer som samverkar i projektet. Kommunens 
helägda bolag ska tillämpa enprocentsregeln. Konstprogrammet avser för närvarande 
endast allmän platsmark med byggkostnaden för denna som beräkningsgrund för 
procentandelen. Byggherre för allmän plats är trafikkontoret och finansiering sker 
genom exploateringskalkylen för allmän plats. Upphandling av konstkonsult har skett 
genom ÄUAB och Göteborg Konst projektleder konstgestaltningen. Projektet befinner 
sig i skedet ”genomförandestudie” inför nästa steg som är projektering av 
systemhandling. 
 
Bergsjöns kulturhus 
I Bergsjön planeras ett nytt multifunktionellt kulturhus som ska erbjuda rum för kultur 
i alla dess former. Kulturhuset och torget ska vara ett välkomnande vardagsrum för de 
som bor i Bergsjön och samtidigt locka besökare från andra håll i staden. Göteborg 
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Konst arbetar med ett koncept för konstgestaltning som bland annat tar sin 
utgångspunkt i den gedigna medborgardialog som drivits av stadsdelsförvaltningen 
från kulturhusets idéstadium till att det nu ska bli verklighet. Beställare är Higab och 
park- och naturförvaltningen i samverkan med stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. 

Alelyckan 
Higab bygger ett nytt huvudkontor för förvaltningen Kretslopp och vattens räkning i 
Alelyckan. I samband med detta tillfrågades Göteborg Konst om att processleda ett 
konstgestaltningsprojekt som tillför idéer och infall kring verksamhetens ansvar för 
sådana samhälleliga funktioner som ofta tas för givet såsom tillgång till rent vatten i 
kranen och sop- och avloppshantering. Uppdraget om konstgestaltning tilldelades den 
internationellt erkända svenska konstnären Christine Ödlund som i sin konstnärliga 
praktik arbetar med en bredd av medier och material inspirerad av möten mellan 
konst, filosofi och vetenskap. Under hösten 2019 installeras konstverket med 
invigning planerad till januari 2020.    

Lindholmens tekniska gymnasium   
Vid årsskiftet 2019/20 ska de drygt 1000 eleverna och 120 lärarna på Lindholmens 
tekniska gymnasium flytta in i en ny och modern skolbyggnad. Med fokus på hållbar 
utveckling, stor flexibilitet och enkel omställbarhet av lokalerna, ska den nybyggda 
skolan förmedla kunskap och nytänkande. Göteborg Konst arbetar på beställning av 
lokalförvaltningen och processleder ett konstgestaltningsprojekt i två delar som tar sin 
utgångspunkt i de tekniska utbildningar som skolan erbjuder. Det ena konstuppdraget 
innebär att gestalta ett storskaligt, permanent och visionärt konstverk i skolans atrium 
och entréplan. Det andra uppdraget innebär att genomföra ett deltagarbaserat 
konstprojekt som tar tillvara på de resurser och kunskaper som finns på Lindholmens 
tekniska gymnasium. Utgångspunkt för det deltagarbaserade konstprojektet är att 
förmedla konstnärliga överväganden och tankesätt i förhållande till tekniska 
produktionsprocesser. Konstnären Anssi Pulkinen tilldelades uppdraget i september 
2019 och han förbereder nu produktionsstart av gestaltningsuppdragets båda delar i 
samråd med skolans ledning, enheten Göteborg Konst och lokalförvaltningens 
byggprojektledare.  

Rutiner och rutinbeskrivningar 
Under stadsledningskontorets beredning av beslutsunderlaget till kommunfullmäktiges 
beslut om att införa en enprocentsregel framkom behov av förtydligande beträffande 
regelns giltighet och tillämpning för nämnds- respektive bolagssektorn. Ett förslag till  

rutinbeskrivning bifogades till beslutet27. Denna rutinbeskrivning saknar dock, som 
tidigare nämnts, några grundläggande definitioner och steg, framför allt när det gäller 
formerna för produktion, inköp och finansiering av arbetsprocessen samt 
tillämpningen av LOU.  

Stadsledningskontoret betonade att när de helägda kommunala bolagen utformar 
arbetssätt, rutiner och processer för framtagning av konstprogram och utformning av 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning borde man eftersträva att göra 
kulturförvaltningen till medaktör. Hur denna delaktighet och medverkan skulle 
utformas uppgavs vara ett gemensamt ansvar för berört bolag och kulturförvaltningen 
(sidan 8 i tjänsteutlåtandet).  

Kulturförvaltningen har, genom Göteborg Konst, under de senaste fem åren arbetat 
intensivt med att metodutveckla och utforma goda rutiner för att säkerställa 

27 Bilaga 3 i den beslutshandling (tjänsteutlåtandet) som utgör bilaga 2 i denna utredning. 
  Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-09-13. 27 Förslag beträffande enprocentregel 
 för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 2012-09-13. Handling 2012 nr 204. Diarienummer  
 0435/10.  
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konstnärligt handlingsutrymme och samtidigt skapa ett välfungerande tvärsektoriellt 
samarbete med stadens byggande bolag och förvaltningar. Rutiner för samarbete med 
exempelvis park- och naturförvaltningen, kretslopp och vatten och ett antal 
kommunala bolag fungerar nu tillfredsställande men är arbetskrävande. En 
rutinbeskrivning för markanvisningar gällande enprocentsregeln har utarbetats 
tillsammans med fastighetskontoret. Rutinbeskrivningen behöver dock kompletteras 
och fördjupas. Rutinbeskrivning för samarbete med trafikkontoret, särskilt i ett 
investeringsprojekt, har bearbetats under en längre tid men har stött på stora 
motgångar. Lokalförvaltningen tillämpar enprocentsregeln självständigt och har 
samverkar med Göteborg Konst i endast ett större projekt. Av Framtidenkoncernens 
dotterbolag är det endast Bostadsbolaget som tillämpar enprocentsregeln i samverkan 
med Göteborg Konst och enligt en fastställd rutin. Nya arbetssätt har dock aviserats 
från koncernledningen som enligt uppgift kommer att söka kontakt med Göteborg 
Konst. 

Det är av stor vikt att etablera kontinuitet i processerna så att den kompetens som 
sakta byggs upp inom respektive bolag/förvaltning tillvaratas. Göteborg Konst 
förordar att alla byggande bolag och förvaltningar tillsätter en konstansvarig med 
uppgiften att samordna och driva frågor som rör de egna konstsatsningarna, till 
exempel hantering av ekonomiska medel, administrera upphandlingsprocesser, ta fram 
plan för underhåll, vara stöd till bolagets/förvaltningens projektledare samt ansvara för 
kontakten med Göteborg Konst. 
 

 

7. Omvärldsbevakning – sammanfattning och 
kommentarer 

Deluppdrag 2 i denna utredning handlar bland annat om hur arbetsprocessen för 
tillämpning av enprocentsregeln ser ut inom några berörda förvaltningar och bolag i 
Göteborgs Stad. Uppgifterna bygger på samtal med representanter för verksamheterna 
och analys av skriftliga styrdokument. Omvärldsbevakningen omfattar även en 
översiktlig beskrivning av hur arbetet med enprocentsregeln bedrivs i Stockholms stad 
och Uppsala kommun. Dessa kommuner har arbetat mycket länge med 
enprocentsregeln. Slutligen redovisas mycket översiktligt hur enprocentsregeln 
hanteras inom Karlstads och Uddevallas kommuner samt inom Fyrbodals 
kommunalförbund. 

Intervjuer har hållits med personer inom Göteborgs lokalförvaltning, trafikkontoret, 
park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret. Intervjuer har även hållits med 
personer inom Bostadsbolaget, Familjebostäder och Älvstranden Utveckling AB. 
Slutligen har intervjuer hållits med ansvarig chef vid enheten Stockholm konst 
respektive vid avdelningen för offentlig konst i Uppsala kommun.  

I bilaga 5 redovisas översiktligt vad som framkommit under omvärldsbevakningen. I 
det följande sammanfattas och kommenteras omvärldsbevakningen med avseende på 
omständigheter som är av värde för den framtida arbetsprocessen i Göteborgs Stad. En 
jämförande matris som visar processbeskrivningar för Göteborg, Stockholm och 
Uppsala redovisas i bilaga 6. 
 
Spretiga förhållningssätt och spridda verktyg inom staden 
Inom Göteborgs Stad organiseras tillämpning av enprocentsregeln mycket olika hos de 
tillfrågade förvaltningarna och bolagen. Olikheter karakteriserar också arbets-
processer, finansiering och upphandling. Flera förvaltningar och bolag verkar sakna 
interna styrdokument för tillämpning av enprocentsregeln med undantag för 
lokalförvaltningen som istället har en utvecklad dokumentstruktur. Lokalförvaltningen 
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arbetar enligt en strukturerad arbetsprocess när det gäller enprocentsregeln. 
Arbetsprocessen är förvaltningsspecifik och inkluderar, som redan har nämnts, inte 
Göteborg Konst (med ett enda undantag). Flera av de andra förvaltningarna och 
bolagen samarbetar med Göteborg Konst och följer Göteborgs Konsts arbetsordning. 
Några av parterna arbetar däremot inte alls med enprocentsregeln på grund av olösta 
frågor, men där ansträngningar pågår för att finna lösningar.  

Principen för finansiering inom förvaltningar och bolag varierar också från det att 
enprocentsregeln tillämpas strikt projektspecifikt till att enprocentsmedlen samlas i 
potter och fördelas enligt olika verksamhetsanpassade principer. Några av parterna 
finner det problematiskt att arbeta med tillfällig konst medan andra är angelägna om 
att få göra det. De huvudskäl som anges för svårigheterna att arbeta med tillfällig 
konst och konst under byggtiden har med redovisningsregler att göra. Under den här 
aktuella utredningen har det dock framkommit att det finns ett stadsövergripande 
redovisningssystem som tillåter olika former av konstgestaltning. Sådana möjligheter 
verkar dock inte vara kända hos alla berörda parter, exempelvis hos trafikkontoret. Se 
kapitel 5, avsnitt finansieringsformer och ekonomi om stadens riktlinjer och Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.28 

Ett av de svåraste verktygen vid tillämpning av enprocentsregeln är upphandling enligt 
lagen (2016:1145) om upphandling, LOU. Det gäller dels upphandling av 
konstkonsulter, dels upphandling av konstnärer. Enligt LOU finns det i princip tre 
olika förfarande som är möjliga och som alla tre tillämpas både i Göteborg och i 
landet i övrigt. Uppfattningen om lämpligt upphandlingsförfarande varierar dock och 
har också att göra med de interna rutiner som tillämpas inom den egna verksamheten, 
liksom hur stor volym som redan upphandlas inom verksamheten ifråga. Det råder ett 
restriktivt förhållningssätt till direktupphandling av begripliga skäl, risken för 
överklagande är högre för detta förfarande. Samtidigt anses direktupphandling ofta 
vara gynnsamt och användbart när det gäller upphandling av konstnärer. Inom 
Göteborgs Stad är det vanligt att konstkonsulter direktupphandlas och att konstnärer 
upphandlas genom urvalsförfarande med föregående annonsering.  
 
Frågan om kvalitet 
Frågan om kvalitet handlar dels om kvalitet vid förfarande av enprocentsregeln (bland 
annat hur processtegen bidrar till att uppfylla stadens mål om genus, mångfald med 
mera), dels om konstgestaltningens kvalitet i sig. Kvalitetsfrågan är nära kopplad till 
kunskap om konstämnet och är även kopplad till förståelse för kulturförvaltningens 
ansvar när det gäller stadens konstpolitik. Synpunkter på kvalitetsaspekter är dock få 
och inte särskilt artikulerade. Konsekvenser för konstens kvalitet av olika förfaranden 
är inte framlyfta i förvaltningars och bolags resonemang. Kulturförvaltningen lyfter 
frågan i sina årsrapporter. 

Flera beställare uttrycker en strävan efter att kunna flytta över en större del av 
processägarskapet för enprocentsmedlen till den egna verksamheten. Det ligger en fara 
i detta genom att konsekvenser för konstgestaltningens kvalitet inte uppmärksammas, 
särskilt eftersom de flesta inte har tillgång till egen sakkunskap inom konstområdet. 
Man önskar ta del av Göteborg Konsts sakkunskap när det gäller konst men i övrigt 
styra och hantera verktygen inom den egna förvaltningen eller bolaget. Det ligger nära 
till hands att tänka så eftersom förvaltningarna och bolagen redan förfogar över sina 
enprocentsmedel och gärna vill arbeta enligt egna rutiner samt undvika omvägar vid 
upphandling och finansiering.  

 
28 Stadsledningskontoret 2017-12-20 re. 2018-06-11 Tillämpning av regelverk för investeringar  
    och anläggningstillgångar Göteborgs Stad. RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades     
   1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för  
   RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning. 
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Att några av stadens parter gärna vill äga processen själva är svårtolkat men antyder 
brister i övergripande styrsystem, att kommunens ordning med en ansvarsägande part 
inte är tydlig och att det saknas verktyg för den ansvariga parten (kulturförvaltningen). 
Därigenom råder det en otydlighet när det gäller roller, mandat och kvalitet. Otydlig-
het har också sin grund i okunskap om konstnärliga processer och konstnärlig kvalitet 
vid utformning av stadens gemensamma rum. Större insatser från kulturförvaltningens 
sida kanske skulle kunna utveckla förståelse och kunskap. 

Kulturförvaltningens uppdrag när det gäller tillämpning av enprocentsregeln är, enligt 
Göteborg Konsts tolkning, att upphandla kvalitativ konst, inte konstnärliga objekt som 
ska uppfylla en förprogrammerad funktion, multifunktionell konst29. Göteborg Konst 
upphandlar enbart professionella konstnärer (baserat på utbildning och verksamhet), 
vilket också skiljer sig från andra enheter inom kulturförvaltningen som kan arbeta 
mer fritt med unga och kreativa uttryck, exempelvis enheten Urban Konst (se sidan 
19). Beställarna är inte alltid medvetna om denna skillnad. Kulturförvaltningen och 
Göteborg Konst skulle å sin sida kunna synliggöra och förtydliga kvalitetsaspekter 
mera explicit i samband med att processordning och rutinuppdrag förtydligas. Se även 
under kapitel 4, avsnittet om kvalitet. 

Frågan är var tolkningsutrymmet ligger ifall både verktyg och beslut ligger hos 
beställare som inte äger sakkunskap inom konstområdet. Ifall beställarnas 
organisationer dessutom kännetecknas av ett generellt underskott när det gäller 
gestaltande kompetenser blir det ännu svårare att hävda konstens kvalitativa värden. 
De övergripande målen för stadens konstpolitik, där kulturförvaltningen har ett 
kärnuppdrag, kan då bli svåra att uppfylla i avvägningen gentemot de tekniska 
förvaltningar som exempelvis har infrastruktur eller bostadsproduktion som 
kärnuppdrag.  

Fastighetsägande och exploaterande verksamhet 
Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB och även Framtidenkoncernen intar en 
särställning genom sina roller som beställare av tillämpning av enprocentsregeln som 
riktar sig till exploatörer. De lägger fast villkor i form av avtal i respektive 
exploateringsprojekt. Dessa aktörer spelar en central roll för konstgestaltning i 
samband med stadsutveckling och i förhållande till byggande aktörer. Göteborg Konst 
samverkar i dagsläget med både fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB. 
Rutiner finns men de behöver utvecklas och fördjupas vilket sannolikt skulle få stor 
effekt för regelns tillämpning, även när det gäller konstens kvalitetsaspekter. 

Strategisk planering 
Förvaltningar och bolag planerar lokalisering och fördelning av konstgestaltning i 
större eller mindre utsträckning inom sina förvaltningsområden, till synes främst ur det 
interna perspektivet. Sådan planering är olika mycket utvecklad. Göteborg Konst har 
inte heller för egen del haft stora resurser att lägga på en stadsövergripande strategisk 
planering av offentlig konst.  

Kulturförvaltningens (och Göteborg Konsts) delaktighet i de planerande 
förvaltningarnas processer (fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret) har en 
avgörande betydelse för enprocentsregelns utveckling. Det handlar om deltagande i 
planering av markanvisningar och om tidiga skeden i stadsbyggnadskontorets 
planprocesser. Samverkan i sådana tidiga skeden är ojämn i dagsläget och skulle 
behöva utvecklas. Inte minst med tanke på den nationella politiken inom området och 
aktuella strömningar i samhället. (Stockholm stad är ett exempel på god delaktighet i 
den stadsövergripande strategiska planeringen, se nedan). 

Tillämpning av enprocentsregeln i Stockholm och Uppsala 

29 Multifunktionell konst innebär att konsten är en del av det som ska skapas i form av en 
förprogrammerad funktion (tex lekskulpturer, dagvattenlösningar, trygghetsskapande ljus osv). 
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Tillämpning av enprocentsregeln i Stockholm och Uppsala speglar arbetssätt med 
andra och i vissa fall skarpare verktyg som kan inspirera framtida förändringar när det 
gäller Göteborgs arbetssätt. Den allra viktigaste skillnaden består i möjligheten att 
förfoga över enprocentsmedlen inom den ansvarsägande organisation som är utsedd 
att vara kommunens representant för offentlig konst i den gemensamma miljön. 
Genom att förfoga över medlen förfogar man över flera viktiga verktyg.   

Stockholm konst upphandlar såväl konstkonsulter (benämns konstprojektledare) som 
konstnärer i egen regi. Nämnder och bolag skickar en formell beställning till 
Stockholm konst som inköpsansvarig och producent för konsten till ett fast belopp i 
varje projekt. Beställningen ska täcka Stockholm konsts kostnader för arvoden 
konstkonsult, konstnär och politiker i förekommande fall samt kostnader för 
genomförande och Stockholm konsts administration. Beloppet är ett fast belopp för 
konstnärlig gestaltning och ska täcka alla åtgärder som krävs d.v.s. även 
grundläggning, fundament, kabeldragning eller dylikt. Samordning avseende 
projektering och produktion för den konstnärliga gestaltningen ska i möjligaste mån 
ske med byggprojektets projektering och produktion. 

Stockholm konst fakturerar sina kostnader till den beställande och investerande 
enheten under eller efter utfört uppdrag. Även delbeställningar förekommer i tidiga 
skeden. Uppdraget utförs efter en bestämd ordning och i dialog med beställaren och 
andra aktörer. Förfarandet ger samtidigt enheten ett mandat och en handlingskapacitet. 
Förutsättningen för beställningarna är att beslut tagits om omgestaltning eller 
nybyggnad inom det aktuella bolaget eller förvaltningen.  

I Uppsala kommun avsätts en årlig andel av kommunens investeringsmedel för 
offentlig konst genom kulturnämnden. År 2019 var andelen av kommunens 
investeringsmedel för offentlig konst 30 miljoner kronor som avdelningen för offentlig 
konst har förfogat över. Förfarandet ger Uppsala kulturförvaltning en mycket stark 
position i processen, ett självklart mandat och självständighet. En förutsättning för 
denna ordning är att Uppsala kulturnämnd är en investerande nämnd.  

Upphandlingsförfarandena i Stockholms respektive i Uppsala kommun består till 
övervägande del av direktupphandlingar och endast i undantag används 
urvalsförfarande med föregående annonsering. För Stockholms del uppges att frågan 
är under övervägande.  

En framträdande aspekt hos de båda kommunerna är också betoningen på dialog i 
processerna som i kombination med deras starka mandat borgar för hög kvalitet. 
Avdelningen för offentlig konst i Uppsala har utvecklat kvalitetsfrågorna på ett tydligt 
sätt när det gäller offentlig konst i stadens gemensamma miljöer. Båda kommunerna 
har rutiner för politisk delaktighet i stadens konstgestaltning.  

Utmärkande för Stockholm konst är att de har kommit långt när det gäller samverkan 
med andra förvaltningar, särskilt i tidiga skeden genom att överenskommelser har 
träffats mellan Stockholm konst och Stockholms exploateringskontor. Det öppnar för 
integrerade helhetslösningar där alla gestaltande kompetenser, inklusive de 
konstgestaltande, arbetar parallellt från tidiga skeden i planerande och gestaltande 
processer och med ömsesidig respekt. Se även bilaga 5, omvärldsbevakning. 

Tillämpning av enprocentsregeln i Karlstad, Uddevalla och Fyrbodal. 
Karlstads och Uddevallas kommuner utgör exempel på kommuner där samverkan över 
förvaltningsgränser är uttalad. Båda kommunerna tillämpar enprocentsregeln genom 
förvaltningsövergripande gestaltningsgrupper som har ett samlat ansvar för 
konstgestaltning. Båda kommunerna upprättar årligen planer över fördelning och 
budget när det gäller konstprojekten. De råder också över planering och genomförande 
av konstprojekten i samverkan med investeringsprojektens ordinarie projektledare. 
Beslutsförslagen förankras eller fastställs politiskt i båda kommunerna. 
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Karlstad och Uddevalla upphandlar konstnärer såväl genom direktupphandling som 
genom urvalsförfarande. De utpekade råden bistår med upphandling och utvärdering. 
Avtalsparter är någon av de utpekade förvaltningar som ingår i råden och som har 
ansvar för byggprojektet. Karlstads kommun tillämpar ofta direktupphandling enligt 
undantagsbestämmelsen i LOU utan att det uppfattas som problematiskt.  

Uddevalla kommun har nyligen antagit styrdokumentet Tillämpningsanvisningar 
avseende 1% av kommunens investeringsbudget till konstnärlig gestaltning där bland 
annat finansieringsformer för hantering av enprocentregeln är utförligt redovisade med 
räkneexempel och anvisningar för kommunal redovisning och korrekt bokföring. 
Finansiering av enprocentsprojekt verkar överlag fungera utan problem i de tre 
organisationerna. 

Såväl Karlstad som Uddevalla och Fyrbodals kommunalförbund redovisar tydliga 
kvalitetskrav när det gäller upphandling av konst. Fyrbodals kommunalförbund intar 
en särställning när det gäller kvalitetskrav genom ett mångårigt samarbete mellan de 
ingående 14 kommunerna i projektet Konst i offentlig miljö – en framtidsfaktor i 
Fyrbodal som startade år 2007. Projektet syftade till att öka graden av delaktighet och 
medverka till helhetstänkande och långsiktighet kring konst, arkitekturfrågor och 
offentligt planeringsarbete. Det utvecklades till Fyrbodalmodellens styrdokument 
Offentlig miljö som konstform. 

I Fyrbodalmodellen betonas behovet av att synliggöra de beslutsprocesser som har 
betydelse för offentliga gemensamma rum för att frågor om ambitionsnivå och 
gestaltning ska komma in tidigt i programarbeten, planarbeten och projektering. 
Fyrbodalsmodellen lyfter också fram aspekten varumärkesbyggande: ”Alla pengar, 
varje krona som används inom kommunal ekonomi är varumärkesbyggande och 
påverkar kommunens attraktivitet. Även beslutsprocesser är varumärkesbyggande.” Se 
bilaga 5 för mer information. 

Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis har omvärldsbevakning i denna analys belyst spretighet och dålig 
samordning inom Göteborgs Stad när det gäller tillämpning av enprocentsregeln. 
Samverkansarbetet har utvecklats positivt i vissa fall och har låst sig i andra fall. 
Arbetsprocesserna i de mindre kommunerna, med sina kortare kontaktvägar, framstår 
som smidiga och med tydliga och konfliktfria finansieringsformer och upphandlingar. 
Det borde vara möjligt även i större kommuner. Kunskap om hur Stockholm och 
Uppsala arbetar speglar intressanta alternativa möjligheter. Den kanske viktigaste 
erfarenhet som kan dras av omvärldsbevakningen är att den ansvarsägande och 
processledande nämnden/förvaltningen behöver råda över verktygen för att fullfölja 
sitt uppdrag effektivt och med kvalitet. Kanske var det också avsikten i 2013 års beslut 
i Göteborgs kommunfullmäktige. Sammanfattande slutsatser i inledningen till denna 
analys lyfter ett antal möjliga alternativ som förhoppningsvis kan leda vidare till 
framtida lösningar för Göteborgs Stad.  
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8. Historik gällande enprocentsregeln  
Enprocentsregeln tillkom år 1937 för statliga byggnationer, men blev med tiden även 
vägledande för landsting och kommuner. Riksdagen godkände år 1937 ett förslag om 
enprocentsregeln som ingick i regeringens proposition SOU 1937:57.30 Förslaget 
tillkom genom ett statligt initiativ och är ovanlig inom kulturområdet eftersom den 
refererar till ett ekonomiskt mätbart mål. Konstnärsnämnden31, som är en statlig 
myndighet, har genomfört en undersökning av hur enprocentsregeln tillämpas i landet. 
I sin rapport beskriver Konstnärsnämnden enprocentsregelns tillkomst och utveckling. 
Konstnärsnämnden framhåller att från 1900-talets början läggs grunderna för vår tids 
syn på offentlig konst som en demokratisk rättighet tillgänglig för alla. Konsten 
integreras i människors vardagsmiljöer. En avsikt med initiativet till enprocentsregeln 
var att skapa ekonomiska förutsättningar för att genom konstnärlig gestaltning 
utveckla kulturella och sociala värden i samhällets gemensamma offentliga miljöer, 
värden som skulle skapa en känsla av välbefinnande och livskvalitet. En annan avsikt 
var också att bereda nya möjligheter för konstnärer inom bild- och formområdet att 
delta i gestaltningen av de nya miljöerna som ägdes och byggdes för offentliga 
institutioner som skulle uppföras i det framväxande moderna Sverige.  

Staten följde inte enprocentsregeln längre än under de tio första åren. Statens konstråd 
inrättades år 1937 och verksamheten baserades på enprocentsregeln under åren 1937–
1947. Därefter övergick staten till att bevilja Statens konstråd ett årligt anslag, som 
inte var i paritet med den statliga ny- och ombyggnationen En anledning var att 
byggandet tog fart efter kriget. Även om värnandet av konsten var god skulle det bli 
alltför kostsamt att leva upp till regeln. 

Konstnärsnämndens undersökning år 2011 handlade om ifall, och i så fall hur, stat, 
kommuner och landsting tillämpar enprocentsregeln. Undersökningen baserades dels 
på en enkät till offentliga aktörer, dels på fallstudier och beskrivningar från olika håll i 
landet, på statlig, regional och kommunal nivå. Konstnärsnämndens undersökning 
visar dock att det finns flera statliga fastighetsbolag som själva tillämpar regeln utifrån 
egen policy. Konstnärsnämnden konstaterar i sin rapport (2013) att den drygt 75-åriga 
regeln lever och är till synes mer livskraftig än tidigare. Trots att staten inte tillämpar 
regeln fullt ut har den haft stor betydelse i hela landet. Många kommuner, landsting 
och regioner har fattat egna beslut under senare år för att befästa och stärka 
enprocentsregeln. Konstnärsnämndens enkät till kommuner och landsting visade att 45 
procent av kommunerna och 77 procent av landstingen och regionerna av de svarande 
i enkäten arbetar enligt regeln med fasta rutiner.32 I fråga om tillämpningen av 
enprocentsregeln inom offentlig sektor såg dock Konstnärsnämnden att det fanns en 
osäkerhet om vad regeln innebär, vilket inte ansågs så konstigt med tanke på hur löst 
den formulerades en gång.  

Det är ingen lag eller förordning som föreskriver hur och när enprocentsregeln ska 
tillämpas för konstnärlig gestaltning. Konstnärsnämnden pekar på att enprocentsregeln 
aldrig har varit en enhetlig regel utan mer en ekonomisk princip, en beräkningsmetod 
med över 75 år på nacken, som fått två politikområden att mötas; byggsektorn och 
kultursektorn. Det är en form av aspektpolitik där kultursektorn tillförs stora anslag 
från en mer penningstark sektor. I rapporten betonas att det är tydligt att 
enprocentsregeln haft en stor betydelse för konstnärers medverkan och konstens plats i 
utformningen av modernismens offentliga byggnader och miljöer. Byggbolag och 
fastighetsföretag är också vinnare då den byggnadsanknutna konsten tillför 

 
30 Ursprunget till enprocentsregeln i Sverige kan spåras till Betänkande och förslag angående  
    beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska Konstnärer. SOU1936:50. 
31 Konstnärsnämnden, 2013, Ingen regel utan undantag. Enprocentregeln för konstnärlig  
    gestaltning av offentlig miljö. Konstnärsnämnden har enligt instruktionen från regeringen till    
    uppgift utöver stipendie- och bidragsgivning att hålla sig underrättad om konstnärernas  
    ekonomiska och sociala förhållanden. 
32 Frågan besvarades av 178 kommuner och 19 landsting. 
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byggnaderna ett mervärde. Vinsten för kulturpolitiken är, förutom att den ger bild- och 
formkonstnärer arbetstillfällen, att den offentliga konsten finns tillgänglig i 
människors vardag. Konstnärsnämnden framhåller att konsten i offentliga rum 
sannolikt är den största konstsamlingen landet.  

I rapporten framgår att flera olika finansieringsformer förekommer när det gäller 
tillämpning av enprocentsregeln. Några kommuner i Konstnärsnämndens 
undersökning har svarat att de medel som inte används vid en byggnation kan 
fonderas och användas vid andra ombyggnader eller används mer fritt där 
kommunerna bedömer att det behövs. Ett fåtal kommuner har svarat att de frångått 
enprocentsregeln för att den gav så lite medel till den offentliga byggnadsanknutna 
konsten. Där har istället införts ett årligt anslag, som fonderas, och används efter 
behov. Många kommuner och landsting kombinerar också ett fast anslag för 
konstinköp och en tillämpning av enprocentsregeln vid byggprojekt. Rapporten 
innehåller flera exempel på hur olika förvaltningar samverkar när det gäller 
finansiering enligt enprocentsregeln.  

9. Politik för gestaltad livsmiljö
År 2018 antog riksdagen nya politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet i 
enlighet med regeringens förslag i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö33.  
Regering och riksdag enades om att arkitektur, form och design har avgörande 
betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor 
i deras vardag. Ett gemensamt skapande är kärnan i den nya politiken för arkitektur, 
form och design.  

Enprocentsregeln 
Regeringens bedömning var bland annat att Statens konstråd bör ges i uppdrag att, i 
samarbete med statliga fastighetsförvaltare, utarbeta ett metodstöd för hur upp till en 
procent av budgeten för ett byggprojekt, vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad, kan 
avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger. Regeringen såg 
positivt på den ökade tillämpningen av enprocentsregeln bland kommuner och 
landsting. Regeringen menade att utifrån det arbete som Statens konstråd bedriver 
finns det också möjlighet att ta fram modeller för en friare tillämpning av 
enprocentsregeln där medel kan användas strategiskt till exempel i utvecklingen av 
nya områden. Sådana metoder kan också, enligt regeringen, tjäna som inspiration för 
vidareutvecklingen av enprocentsregeln i kommuner och landsting. 

Konst i gemensamma miljöer  
Regeringens bedömning var även att Statens konstråd bör verka för stärkt kunskaps-
utveckling för offentlig konst vid gestaltning av gemensamma miljöer, så att konst, 
arkitektur, form och design kan samspela i olika ny- och ombyggnadsprocesser. 
Regeringen konstaterade att offentlig konst utgör ett centralt område inom fältet 
gestaltad livsmiljö. Konsten kan skapa helt nya sammanhang och förändra upplevelsen 
av en plats i grunden. Genom konst och konstnärliga processer kan även invånarnas 
perspektiv och unika kunskap om platsen ofta tas tillvara. Det kan i förlängningen 
skapa stolthet och gemensam känsla av ansvar och ägandeskap. Genom den fria 
konsten skapas ytor för reflektion och dialog. Konsten har historiskt varit ett sätt att 
markera värde – att visa betydelsen hos en plats. När ett konstverk uppförs visar det på 
omsorg och en vilja att investera i den lokala miljön, inte bara ekonomiskt, vilket 
skapar och förstärker en upplevelse av värdighet. 

Regeringen har därefter gett Statens konstråd i uppdrag att under åren 2018–2020 
verka för stärkt kunskapsutveckling för offentlig konst i gestaltning av gemensamma 
miljöer, så att konst, arkitektur, form och design kan samspela i olika ny- och 

33 Prop. 2017/18:110, Politik för gestaltad livsmiljö. 
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ombyggnadsprocesser.34 Syftet med satsningen är att möta det stora och uttalade 
behovet hos kommuner och andra aktörer av både kompetensutveckling och konkret 
rådgivning, liksom stöd i att arbeta med offentlig konst som del av samhällsplanering 
och byggande. Satsningen syftar även till att öka möjligheten för fler konstnärer att få 
offentliga gestaltningsuppdrag och att tillsammans med arkitekter, formgivare och 
andra medverka i plan- och stadsutvecklingsprocesser. Offentlig konst som flätas 
samman med arkitektur, form och platsspecifik kulturhistoria har enligt regeringens 
proposition kapacitet att ge rikare livsmiljöer och hållbara, attraktiva offentliga rum 
till många människor i hela landet. Inom ramen för arbetet ska Statens konstråd även 
stötta lokala konstaktörer och andra civilsamhällesaktörer i hela landet, som utifrån 
konstnärliga processer arbetar med det omgivande lokalsamhället för att skapa 
delaktighet i utformandet av gemensamma livsmiljöer. 

Statens konstråd framhåller att intresset för att utveckla den offentliga konstens roll 
växer snabbt. Samtidigt är bristen på kunskap en stor utmaning. Statens konstråd har 
gett satsningen namnet Kunskapsnav offentlig konst35. Uppdraget pågår 2018–2020, 
men Statens konstråd arbetar för att effekterna ska fortsätta att ge resultat framåt i 
tiden genom att stimulera forskning på olika högskolor, samarrangera konferenser och 
ta fram publikationer och kompetenshöjande insatser i digitala format för att säkra 
spridning och delande av kunskap om offentlig konst i hela landet. 

34  Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 17. Förslag till statens budget för 2018. 
35 https://www.statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst/ 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2013-01-31 

§ 25 Dnr 0435/10

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 december 2012, § 29. 

Handling 
2012 nr 204. 

Yrkanden 
Thomas Martinsson (MP) och Per Berglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Kristina Tharing (M) och Ann Catrine Fogelgren (FP) yrkar bifall till förslaget från FP, 
M och KD i kommunstyrelsen.  
Patrik Ehn (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. Omröstning begärs. Kommunstyrelsens förslag är Ja-proposition i 
huvudvotering. Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordförande finner att 
Kristina Tharings m fl yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition ”Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Kristina 
Tharings yrkande”. 

Omröstningen utfaller med 43 Ja mot 35 Nej. 3 ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av Bilaga 5. 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. En enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska gälla vid ny-,om- 
och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med vad som redovisas i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens
nämnder som stadens helägda bolag.

2. Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid
uppförandet och iordningställandet av offentliga platser i enlighet med vad som
redovisas i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Bilaga 1
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3. Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för
enprocentregeln som fastställes genom justering i nämndens reglemente i
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

4. Uppdraget till kommunstyrelsen att utarbeta och återkomma med förslag till
regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet med yrkande
i skrivelse den 1 september 2010 förklaras fullgjort.

__________   

Expedieras 
Stadens nämnder och bolag 
Författningssamlingen 

Vid protokollet 

Christina Hofmann 
2013-02-14 

Ordförande 
Lena Malm 

Justerare 
Ulf Kamne 

Justerare 
Annika Johansson 



Handling 2012 nr 204 

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 3 
november 2011, reviderat den 8 maj 2012 samt den 13 september 2012 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. En enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska gälla vid ny-,
om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med som redovisas i
detta tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens nämnder som stadens
helägda bolag.

2. Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid
uppförandet och iordningsställandet av offentliga platser i enlighet med som
redovisas i detta tjänsteutlåtande.

3. Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för
enprocentregeln som fastställes genom justering i nämndens reglemente i
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

4. Uppdraget till kommunstyrelsen att utarbeta och återkomma med förslag till
regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet med yrkande
i skrivelse den 1 september 2010 förklaras fullgjort

- - - - 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar. 

Ordföranden Anneli Hulthén (S) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Helene Odenjung (FP) yrkade bifall till yrkande från FP, M och KD den 8 november 
2012. 

Utan omröstning beslutade kommunstyrelsen att bifalla ordföranden Anneli Hulthéns 
yrkande. 

Göteborg den 14 november 2012 
Göteborgs kommunstyrelse 

Anneli Hulthén 
Jonas Andrén 
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Göteborg den 8 november 2012   

Yrkande (FP) (M) (KD) 
Omr 2:11 Kommunstyrelsen 2012-11-14 

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 

Att rutinbeskrivningarna enligt bilaga 3 kompletteras enligt nedan 

Att en redovisning av den utarbetade praxisen jämte en utvärdering med föreslagna 
justeringar presenteras för kommunstyrelsen efter ett respektive två år 

Att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 

ÄRENDET 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-10-11 att återremittera ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget. I det kompletterade underlaget har Stadsledningskontoret utvecklat ett 
resonemang om regelns giltighet och tillämplighet för nämnds- respektive bolagssektorn. 
Bilaga 4 kompletteras därvid med processägaransvaret som föreslås placeras hos 
kulturnämnden. Processägaransvaret är inte en del av Alliansens budgetförslag, men av respekt 
för demokratiskt fattade beslut är det rimligt och tydliggörande med förslaget. 

Våra grundläggande synpunkter har dock inte inarbetats. För kulturnämndens del föreslås en 
beloppsgräns på sjutton prisbasbelopp över vilken två ledamöter ska ingå i den så kallade 
”projektgruppen”. 

Vi menar att prisbasbeloppet inte bör vara det enda kriteriet för när två förtroendevalda ska 
ingå i projektgruppen. Ett lika tungt vägande skäl för insyn av politiker bör vara vid projekt av 
principiell karaktär även om omfattningen understiger sjutton prisbasbelopp. Det kan invändas 
att avgörandet av vad som är principiell karaktär kan ifrågasättas och det är korrekt. Tills vidare 
vill vi föreslå att det är kulturnämnden själva som avgör det. Av det skälet vill vi också föreslå 
att en utvärdering görs efter ett och efter två år, för att se vilken praxis som utvecklats, och om 
reglerna i övrigt bör omarbetas.  

Därför bör rutinbeskrivningarna enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet, under rubriken ”Tillsättande 
och sammankallande av samrådsgrupp”, kompletteras enligt följande: ”…Vid större projekt 
(utsmyckning/gestaltning till en kostnad över 17 prisbasbelopp) eller vid projekt av principiell 
karaktär ingår 2 representanter…” 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2012-10-11 

§ 23 Dnr 0435/10

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

Handling 

2012 nr 167. 

Yrkanden 

Thomas Martinsson (MP), Jahja Zeqiraj (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann Catrine Fogelgren (FP) och Theo Papaioannou (VägV) yrkar bifall till förslaget 
från FP, M och KD i kommunstyrelsen den 13 juni 2012.  

Patrik Ehn (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering av 
beslutsunderlaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att fullmäktige beslutat återremittera ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för komplettering av 
beslutsunderlaget.  

__________    

Expedieras 

Kommunstyrelsen  

Vid protokollet 

Christina Hofmann 
2012-10-25 

Ordförande 

Lena Malm 

Justerare 

Christer Westberg 

Justerare 

Roger Björn 
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2011-11-03 
Reviderat 2012-05-08 
och 2012-09-13 
Diarienummer 0435/10 
Repronummer 255/12 

Specialiststaben 

Björn Johansson 
Telefon 031-3680 234 
E-post: bjorn.johansson@stadshuset.goteborg.se

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. En enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska gälla vid ny-,
om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med som redovisas i
detta tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens nämnder som
stadens helägda bolag.

2. Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid
uppförandet och iordningsställandet av offentliga platser i enlighet med som
redovisas i detta tjänsteutlåtande.

3. Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för
enprocentregeln som fastställes genom justering i nämndens reglemente i
enlighet med bilaga 4.

4. Uppdraget till kommunstyrelsen att utarbeta och återkomma med förslag till
regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet med
yrkande i skrivelse den 1 september 2010 förklaras fullgjort.

Sammanfattning 

Med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige 2010-10-14 (se bilaga 1) redovisar 
stadsledningskontoret i detta tjänsteutlåtande förslag till regelsystem och hantering av 
konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid byggnation. 

Stadsledningskontoret har granskat hur andra kommuner hanterar enprocentregeln 
alternativt enprocentrekommendationen. Den modell som funnits mest intressant är den 
som Stockholm stad arbetar efter och stadsledningskontoret föreslår därför en liknande 
”Modell för Göteborg”.  

Förslaget innebär i korthet: 

 Enligt huvudregeln ska vid byggnation, en procent av byggkostnaden (byggkostnad
inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning.

 Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande tekniskt karaktär,
exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten, tillgänglighetsanpassningar och
liknande.
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lenad
Markering



 

 Regeln ska gälla såväl nämnder som stadens helägda bolag. (Rutinbeskrivningen 
enligt bilaga 3 gäller dock nämnder och inte stadens helägda bolag.) 

 Kulturnämnden blir processägare för tillämpningen av enprocentregeln, innebärande 
bl a ett uppföljningsansvar av regeln och ledare för den process och rutin som 
föreslås beträffande nämndsektorn. 

Med anledning av återremiss från kommunstyrelsen har stadsledningskontoret remitterat 
tjänstutlåtande/förslagen till ett antal berörda nämnder och bolag. Samtliga 
remissinstanser, förutom Förvaltning AB Framtiden, tillstyrker förslagen. Ett antal 
synpunkter framförs av remissinstanserna men stadsledningskontoret ser dem inte som 
skäl till förändringar i de remitterade förslagen.    

Ekonomiska konsekvenser 

En bedömning av nivån på de kommunala investeringar (d v s exklusive stadens bolag) 
som kommer att beröras av enprocentregeln uppgår till runt 1 000 mkr årligen. En 
procent på detta belopp innebär ca 10 mkr. Redan idag sker dock konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning. Utgiften för den ytterligare konstnärliga utsmyckningen/-
gestaltningen som blir en effekt av den föreslagna enprocentregeln, uppskattas mycket 
grovt till runt 4 mkr. 

I kontakter med berörda kommunala bolag anger dessa att man redan idag genomför 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning i den storleksordning och i sådana projekt som 
beskrivs i detta tjänsteutlåtande. Stadsledningskontorets bedömning är därför att 
förslagen inte kommer att innebära några merkostnader för bolagen. 

Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet 

Konstnärlig gestaltning och utformning av det offentliga rummet har stor betydelse för 
platsens attraktivitet och människors välbefinnande. Exempelvis har den fysiska miljön 
runt barnen en viktig roll att spela för barns uppväxtvillkor. Ett syfte med konstnärlig 
gestaltning är att skapa offentliga rum för mångfald som lockar medborgare, oavsett 
ålder, bakgrund och behov. Konsten kan vara brobyggare mellan människor med olika 
kulturella bakgrunder. 

Miljöperspektivet 

Konsten kan förstärka en plats estetiska och humanistiska kvaliteter och ge människor 
stimulans och upplevelser av olika slag. 

Omvärldsperspektivet 

Estetisk och konstnärlig gestaltning ger en stad identitet och särprägel. En konstnärlig 
profilering som märks och syns tillför ett mervärde till gagn såväl för stadens invånare 
som för turister och andra besökare. 

 

Bilaga 1:  Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

Bilaga 2:  Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-11-16 

Bilaga 3:  Förslag till rutinbeskrivning 

Bilaga 4:  Förslag till reglementesförändring för kulturnämnden 

Bilaga 5-12:  Protokollsutdrag från remissinstanserna 
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Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2010-10-14 beslut om nytt reglemente för kulturnämnden. 
Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att 

”utarbeta och återkomma med förslag till regelsystem för konstnärlig 
utsmyckning vid byggnation i enlighet med yrkande från S, MP, M, KD 
och V” (yrkandet redovisas i bilaga 1) 

Vid behandling av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet beslutade 
kommunstyrelsen 2011-11-16 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för 
hörande av berörda nämnder och bolagsstyrelser (se bilaga 2). Tjänsteutlåtandet 
remitterades därför till byggnads-, fastighets-, kultur-, lokal-, park och natur-, och 
trafiknämnden samt bolagen Förvaltnings AB Framtiden, GotEvent AB, HIGAB och 
Älvstranden utveckling AB (ÄLVAB). En sammanfattning av remissinstansernas 
synpunkter och stadsledningskontorets kommentarer redovisas under rubriken 
”Sammanfattning av remissvar och stadsledningskontorets bedömning” i detta 
tjänsteutlåtande. Protokollsutdrag från remissinstanserna redovisas i bilagorna 5-12 och 
de kompletta remissvaren finns tillgängliga hos stadsledningskontoret. 

Återremiss från kommunfullmäktige om förtydligande 

Kommunfullmäktige behandlade 2012-09-06 ärendet om förslag till enprocentregel för 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Fullmäktige beslutades att återremitterar ärendet 
då det framkom behov av förtydligande beträffande regelns giltighet och tillämpning för 
nämnds- respektive bolagssektorn. För att förtydliga kan man prata om vad som ska 
åstadkommas och hur det ska ske. 

Vad som ska åstadkommas är således konstnärlig utsmyckning/gestaltning med ett 
belopp motsvarande en procent av den beslutade byggkostnaden (byggkostnad inklusive 
byggherrekostnad) vid all nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader av lokaler 
och bostäder. ”Så långt möjligt” ska enprocentregeln också gälla vid uppförande och 
iordningsställande av offentliga platser (se nedan under rubriken Modell för Göteborg 
och underrubriken Offentliga mötesplatser). Förslaget i föreliggande tjänsteutlåtande 
innebär att detta ska gälla såväl alla stadens nämnder som helägda bolag. Som framgår 
nedan förutsätts enprocentregeln inarbetas i de helägda bolagens ägardirektiv. 

När det gäller hur detta ska ske redovisas i bilaga 3 ett förslag till rutinbeskrivning som 
kulturnämnden föreslås bli processägare för. Denna rutinbeskrivning gäller i sin helhet 
stadens alla nämnder. Beträffande de helägda bolagen konstateras nedan (se rubriken 
”Stadens bolag”) att lagstiftning gällande vinstutdelning och värdeöverföringar och 
också lagen om offentlig upphandling begränsar bolagens möjligheter att betala den 
ersättning till kulturnämnden, som förutsätts ske för nämndens arbete enligt 
rutinbeskrivningen. Nedan konstateras därför att både bolagen och kulturförvaltningen 
har ett ansvar att utveckla former för hur kulturförvaltningens medverkan i bolagens 
arbete med konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska utformas. 

Nedan i tjänsteutlåtandet (se rubriken ”Uppdrag för kulturnämnden” respektive bilaga 
4) föreslås att kulturnämnden ska ha ett uppföljningsansvar vad gäller enprocentregeln.
Detta uppföljningsansvar gäller gentemot såväl nämnder som helägda bolag.

Ärendets framtagning 

Den modell för hantering av enprocentsregeln som redovisas i detta tjänsteutlåtande har 
i ett första steg utarbetats av stadsledningskontoret. Förslaget har sedan diskuterats med 
ett flertal berörda intressenter bl a med representanter för kulturförvaltningen, 
fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och ÄLVAB.       
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Bakgrund 

I början av 2010 hemställde kulturnämnden till kommunfullmäktige dels 

 att besluta att kulturnämndens reglemente förtydligas så att det tydligt 
framgår att kulturnämnden ansvarar för stadens konstnärliga utsmyckning 
när det gäller såväl byggnader, lokaler och offentliga miljöer dels 

 att besluta att omvandla den nuvarande enprocentrekommendationen till 
regel 

I sitt beslutsunderlag angav kulturnämnden att ”Göteborgs Stad har sedan 1960-talet, 
med ett nytt beslut i kommunfullmäktige 1985, haft som rekommendation att 1 procent 
av kostnaderna vid kommunala byggprojekt bör användas till konstnärlig utsmyckning. 
Denna s k enprocentrekommendation har gjort det möjligt att med samtida konst skapa 
intressanta inre och yttre miljöer för medborgarna, ge byggnader ett både kulturellt och 
ekonomiskt mervärde samt synliggöra och skapa arbetstillfällen för konstnärer.”  

I kulturnämndens nu gällande reglemente framgår att nämnden ska ”Verka för stadens 
konstnärliga utsmyckning i såväl byggnader och lokaler som offentliga utemiljöer samt 
följa upp omfattning och i övrigt utförande av sådan utsmyckning”. Vare sig i det 
tidigare eller nu gällande reglementet nämns ”enprocentrekommendationen”. Detta 
försvårar kulturnämndens uppföljningsuppdrag och nämnden anger dessutom att 
tillämpningen försvåras ”eftersom det i dagsläget saknas en tillfredsställande struktur 
för arbetet med rekommendationen. Bedömningen är att det behövs en modernisering av 
ett system som skapats i en annan tid med helt andra förutsättningar än idag.” 

Gällande bestämmelser 

Stadsledningskontoret har kartlagt vilka politiska beslut som fattats beträffande 
konstnärlig utsmyckning.  Stadsfullmäktige- respektive kommunfullmäktige-
handlingarna GSH 1963:365 och GKH 1973:586, samt tjänsteutlåtande och beslut i 
kommunstyrelsen 1985-03-13 har därför granskats. 

Kommunstyrelsen beslut i mars 1985 innebar att man biföll stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande där kansliet uttolkat GKH 1973:586. I stadsledningskontorets 
tjänstutlåtande anges bl a 

”Enligt stadskansliets mening innebär kommunfullmäktiges ovannämnda beslut 
1973 att lägga kulturberedningens betänkande till grund för det fortsatta 
programarbetet, att 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning skall tillämpas vid all 
nybyggnation och vid större ombyggnader. Tolkningen innebär att nämnderna skall 
överväga konstnärlig utsmyckning i samtliga fall när ett ny- eller 
ombyggnadsprojekt aktualiseras. 

Enligt vad stadskansliet konstaterar kan de kommunala bolagen inte åläggas att 
tillämpa 1%-regeln. Stadskansliet föreslår dock att de kommunala bolagen 
uppmärksammas på regelns tillämpning inom den kommunala förvaltningen och att 
det framhålles som önskvärt att regeln tillämpas också av de kommunala bolagen.” 

Stadsledningskontorets uppfattning är att regelsystemet kring konstnärlig utsmyckning 
är svårtillgängligt och dåligt anpassat till dagens förutsättningar. Det blir därmed också 
svårt att följa upp. En revidering som innebär förtydligande och uppdatering är därför 
behövlig. Ett reviderat regelsystem bör, i relevanta delar, även omfatta de kommunala 
bolagen. 
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Omvärldsanalys – Stockholmsmodellen 

Stadsledningskontoret har granskat hur andra kommuner hanterar enprocentregeln 
alternativt enprocentrekommendationen. Den modell som funnits mest intressant är den 
som Stockholm stad arbetar efter. En kort beskrivning av modellen framgår nedan. 

I Stockholms stad har en genomarbetad samarbetsform och rutin utformats för hantering 
för enprocentregeln. Ägare för denna rutin/process är Stockholm konst, en enhet som 
organisatoriskt finns inom i stadens kulturförvaltning. Hos Stockholm konst finns, inom 
konstområdet, erfarna projektledare. Processen tillämpas för alla byggprojekt som 
genomförs av stadens nämnder. För de allmännyttiga bostadsbolagen gäller att de ska 
avsätta 1 procent för konstnärlig utsmyckning/gestaltning vid exploatering och 
byggnation av nya bostadsområden och bostadsfastigheter. Privata byggherrar kan 
använda sig av tjänsterna från Stockholm konst. Finansiering tjänsterna från Stockholm 
konst finansieras med en avgift motsvarande 10 procent av projektkostnaden (kostanden 
som avsatts för konstnärlig utsmyckning).  

Inför byggprojekt tillsätts en samrådsgrupp med representanter för den som ska 
genomföra bygget och med projektledare från Stockholm konst som sammankallande. 
Projektledaren upprättar förslag till konstprogram och föreslår lämplig konstnär/-er för 
projektet. Efter att samrådsgruppen enats om konstnär får denne uppdraget att redovisa 
skisser och budget. När underlaget godkänts upprättar Stockholm konst kontrakt med 
konstnären. Projektledaren följer genomförandet. Vid slutbesiktning finns beställare, 
konstnär och projektledare med. 

Som rådgivande organ finns under kulturnämnden ett politiskt sammansatt organ, 
konstrådet. Konstrådet är en part vid genomförande av större projekt hos Stockholm 
konst. Vid större projekt finns således två politikerrepresentanter från konstrådet med i 
samrådsgruppen. 

En väsentlig del i process som tillämpas i Stockholm är den samverkan som sker mellan 
Stockholm konst och Exploateringskontoret. (Exploateringskontoret leder arbetet med 
genomförandet av de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm, vilket innebär 
förvaltning, utveckling och exploatering av stadens mark.) Denna samverkan finns 
dokumenterat i ett av parterna upprättat PM undertecknad av exploaterings- respektive 
kulturdirektör. Vid halvårsvisa genomgångar informeras Stockholm konst om aktuella 
markanvisningsbeslut med preliminära tidsplaner och budget. Inför större 
exploateringsprojekt/-områden upprättas konstprogram. Området betraktas då som en 
helhet och det blir möjligt med en flexiblare användning av resurserna för konstnärlig 
utsmyckning. Den tidiga medverkan är en stor tillgång för att bättre möjliggöra 
integrering av konstnärlig utsmyckning och gestaltning i exploatering och byggnation. 

Modell för Göteborg 

Konstnärlig gestaltning och utformning av det offentliga rummet har stor betydelse för 
platsens attraktivitet och människors välbefinnande. Många olika intressenter är berörda 
av platsernas utformning. Ett syfte med konstnärlig gestaltning är att skapa offentliga 
rum för mångfald som lockar medborgare och besökare, oavsett ålder, bakgrund och 
behov. 

Nedan och i bilaga 3 redovisas ett förslag till modell för regelsystem och tillämpning i 
Göteborgs Stad när det gäller enprocentregeln. 

För att så längt möjligt undvika onödiga diskussioner och oklarheter är det önskvärt 
med definitioner inom ”enprocentregeln”. Det ska dock fastslås att sunt förnuft är 
väsentligt vid tillämpning av enprocentregeln. En viktig förutsättning är att planeringen 
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för den konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen utgår inte bara från en aktuell 
byggnad, utan från hela det omgivande offentliga rummet. 

Tillämpning (huvudregel) 

Vid all nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder ska 
ett belopp motsvarande en procent av den beslutade byggkostnaden (byggkostnad 
inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. 
Utsmyckning/gestaltning kan ske med både fast och tillfällig konst. 

Arbets- och materialkostnader för uppsättning eller montering av konstverk som ingår i 
den fasta inredningen av byggnaden ska inte inräknas i beloppet för konstnärlig 
gestaltning.  

Stadsledningskontoret föreslår inte någon nedre gräns för tillämpningen av 
enprocentregeln. Vid mindre byggprojekt är det självfallet så att det inte är meningsfullt 
eller t o m försvarligt att tillämpa enprocentregeln. Beträffande eventuella 
beloppsgränser är det dock stadsledningskontorets uppfattning att praxis får utformas av 
kulturnämnden och de berörda parterna. 

Undantag 

Undantaget från huvudregeln är projekt av övervägande tekniskt karaktär, exempelvis 
ventilationsrenoveringar, stambyten, tillgänglighetsanpassningar och liknande. Vid 
fastställande av enprocentbeloppet kan det också vara rimligt att reducera den beslutade 
byggkostnaden med eventuella extraordinära kostnader som är förenade med projektet. 
Detta gäller även exploateringsområden. Exempelvis ska inte åtgärder med anledning av 
markföroreningar, underliggande stödmurar m m inräknas när enprocentsbeloppet 
fastställes. 

Exploateringsområden och bostäder 

På liknande sätt som gäller för Stockholm Stad föreslås regelbundna genomgångar och 
avstämningar mellan kulturförvaltningen och fastighetskontoret för att identifiera 
markanvisningar och exploateringsområden som är på gång. Syftet är att säkerställa 
konstens plats i stadsutvecklingen. Kulturnämnden föreslås få uppgiften att skapa 
konstprogram som en del i relevanta exploateringsområden (se nedan).  

Enprocentregeln föreslås således också tillämpas när det gäller allmännyttans, 
Förvaltnings AB Framtiden och i tillämpliga delar Älvstranden Utvecklings AB’s ny, 
om- och tillbyggnader av bostadsfastigheter. Ett belopp motsvarande en procent av den 
beslutade byggkostnaden ska därför avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning.  

Är det fråga om hela exploateringsområden sker utsmyckningen/gestaltningen utifrån 
ett konstprogram som utarbetas av kulturförvaltningen. Kostnaden för framtagningen av 
konstprogrammet finansieras inom enprocentramen. Enprocenten för ett exploaterings-
område ska användas på ett sådant sätt att helheten för området och också den 
omgivande miljön gagnas. Det innebär att utsmyckningen/gestaltningen kan komma att 
koncentreras till vissa delar av området och till olika genomförandeetapper. 

I samband med markanvisning bör fastighetsnämnden villkora denna med att 
exploatören tillämpar enprocentregeln. 

Konst 

Konst är inget absolut begrepp. Konst kan och ska värderas. Den offentliga konsten kan 
vara fast eller tillfällig och utförd i en mångfald tekniker som exempelvis video, skulp-
tur, textil, ljud eller måleri. Den kan vara utförd i material som är befintliga delar av, 
eller samspelar med befintliga element i såväl stadsplaneringen som i naturen. Konsten 
kan också med fördel vara funktionell och vara möjlig att integrera med. Det är kultur-
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förvaltningens projektledare, beställaren och i förkommande fall utskottet Göteborg 
Konst (se nedan och bilaga 3) som bör ha avgörandet vilken konstnärlig utsmyckning 
och gestaltning som ska tillskapas för aktuellt byggprojekt. Målet är konsensus bland 
dessa men är det inte möjligt att uppnå är det beställaren som slutligt avgör. 

Process och finansiering av kulturnämndens arbete 

I bilaga 3 redovisar stadsledningskontoret ett förslag till rutinbeskrivning för den 
konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen vid ny-, om- och tillbyggnad. (Beträffande 
stadens bolag, se nedan under rubriken ”Stadens bolag”). Kulturnämnden föreslås bli 
processägare. Kulturnämnden föreslås leda processen vilket bl a innebär en rådgivande 
och stödjande roll, men också ett uppföljningsansvar att enprocentregeln efterlevs. För 
finansiering av detta kulturnämndens uppdrag föreslås att 10 procent av den procent 
som ska användas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning avsätts för uppdraget. 

Den redovisade rutinen/processen ska naturligtvis inte tillämpas vid byggprojekt där 1 
procent uppgår till ett mindre belopp. Kostnaden för tillämpningen av rutinen måste 
vara försvarlig i förhållande till nivån på kostnaden för konsten. Beträffande eventuella 
beloppsgränser är det stadsledningskontorets uppfattning att praxis får utformas av 
kulturnämnden och de berörda parterna.  

Berörda  

Lokalsekretariatet är samordnande organ för utformning av långsiktig strategi och 
planering för stadens samlade lokalförsörjning. Lokalnämnden är vanligtvis det 
verkställande organet för nybyggnation och för eventuella om- och tillbyggnader av 
stadens lokaler. Detta är aktörer som blir centrala för att förverkliga enprocentregeln. 
Även idrotts- och föreningsnämnden är till del en byggande organisation och ska beakta 
enprocentregeln vid byggnation av idrotts- och sportanläggningar för stadens invånare. 
Beträffande offentliga mötesplatser (se nedan) berörs park och naturnämnden och 
trafiknämnden. Byggherrarna blir ”beställare” av de tjänster som kulturförvaltningen 
föreslås tillhandhålla. 

Byggnadsnämnden får också en roll när det gäller att säkerställa enprocentregeln. Det 
sker i samband med detaljplanearbete. 

Stadens helägda bolag blir också berörda av enprocentregeln när de bygger. De bolag 
som i första hand kan bli berörda bedöms vara HIGAB och GotEvent AB. I samband 
med bostadsbyggande och s k exploateringsområden (se ovan) är de kommunala 
bolagen Förvaltnings AB Framtiden och ÄLVAB parter och blir berörda. 

Underhåll och registrering 

När det gäller skötsel och registrering av konst som staden och de kommunala bolagen 
blir ägare till gäller den organisation och ansvarfördelning som anges i GKH 2006:44. 
Det innebär bl a att park- och naturnämnden ansvarar för skötsel av den utomhuskonst 
som staden äger, medan kulturnämnden på motsvarande sätt ansvar för inomhuskonsten. 
När det gäller konst som förvärvas av lokalnämnden med anledning av enprocentregeln 
ansvarar denna nämnd för skötseln. Kulturnämnden har också uppdraget att upprätthålla 
och ajourhålla ett kommunicerbart register över den konst staden äger. Stadens bolag 
har av kommunfullmäktige uppmanats att i samråd med kulturnämnden dels upprätta 
register över den konst bolaget äger och dels genomföra planerat underhåll av konsten. 

Offentliga mötesplatser 

Staden nyuppför och iordningställer kontinuerligt offentliga platser, t ex lekplatser, torg, 
större eller mindre parkområden. Till offentliga platser kan också olika typer av 
trafikplatser räknas. 
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Huvudregeln, d v s att vid nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader ska ett 
belopp motsvarande en procent av den beslutade byggkostnaden avsättas för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning, ska så långt möjligt tillämpas vid uppförandet och 
iordningsställandet av ovanstående typer av offentliga platser.  

En sådan hantering ligger också i linje med den av kommunfullmäktige 2011-09-08 
antagna motionen om ”konstnärlig utsmyckning av Göteborgs cirkulationsplatser” 
(GKH 2011:11). 

Uppdrag för kulturnämnden 

Som anges ovan föreslås kulturnämnden bli processägare och processledare när de 
gäller tillämpning av enprocentregeln. Nämnden föreslås också få ett ansvar för 
uppföljning av regeln. Ett förslag till justering och komplettering till kulturnämndens 
reglemente som tydliggör detta uppdrag och ansvar redovisas i bilaga 4. 

Inom kulturförvaltningen behöver resurser i form av projektledare skapas för uppdraget 
med enprocentregeln. Storleken på resurserna är beroende på antalet och omfattningen 
på uppdrag avseende konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Resurserna förutsätts kunna 
finansieras med att 10 procent av den procent som ska användas för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning avsätts för nämndens nya uppdrag. Denna kostnad debiteras 
beställaren av kulturförvaltningen. 

Som stöd och rådgivande organ föreslås ett politiskt sammansatt organ, förslagsvis med 
namnet utskottet Göteborg Konst, inrättas. Utskottet Göteborg Konst föreslås få 7 
ledamöter och de utses av kulturnämnden. Utskottet Göteborg Konst medverkar i större 
projekt (utsmyckning/gestaltning till en kostnad över 17 prisbasbelopp, vilket 2011 
motsvarar ca 725 tkr). Två ledamöter ingår då i det som benämns ”samrådsgrupp” i 
rutinbeskrivningen i bilaga 3. Därmed säkerställs politisk insyn i projekten. 

Stadens bolag 

Inledningsvis anges som en utgångspunkt att enprocentregeln bör omfatta även de 
kommunala bolagen. Stadsledningskontorets förslag innebär således att enprocentregeln 
i enlighet med vad som redovisas under rubriken ”Modell för Göteborg” ska gälla 
stadens helägda bolag. Detta förutsätts inarbetas i de helägda bolagens ägardirektiv. 
Undantag ska dock göras för det som anges under rubriken ”Process och finansiering 
av kulturnämndens arbete”.  

Anledningen till undantaget är ABL’s (aktiebolagslagens) regler om vinstutdelning – 
skatteeffekter - och lagens om allmännyttiga kommunala bostadsbolag regler om 
värdeöverföringar - begränsningar i sådan överföring. Dessa regler kan bli tillämpliga 
när bolagen ska betala ersättning till kulturnämnden för deras arbete (10 procent av den 
procent som ska användas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning, se ovan). Här ska 
också LOU (lagen om offentlig upphandling) beaktas, tjänsten att göra ett konstprogram 
och utforma förslag till den konstnärliga utsmyckningen/gestaltningen kan falla under 
denna lag. 

När de helägda kommunala bolagen utformar arbetssätt/rutiner/processer för 
framtagning av konstprogram och utformning av konstnärlig utsmyckning/gestaltning 
bör man eftersträva att göra kulturförvaltningen till medaktör. Hur denna delaktighet 
och medverkan ska utformas är ett gemensamt ansvar för berört bolag och 
kulturförvaltningen. 

Implementering 
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Efter beslut i kommunfullmäktige föreslås kulturnämnden och dess förvaltning få i 
uppdrag att informera berörda om regeln och i samråd med dessa utforma nödvändiga 
mer detaljerade rutiner och också praxis för tillämpningen av regeln. 

Sammanfattning av remissvar och stadsledningskontorets bedömning 

Remissinstans Beslut Synpunkter fr remissinstanserna 

1 Byggnadsnämnden Tillstyrker ”positivt att de nu oklara förhållandena vad 
gäller regelverket om konstnärlig utsmyckning” 
……. ”blir tydliga och att kulturnämnden får ett 
tydligt processägarskap i denna för staden 
viktiga fråga” 

2 Fastighetsnämnden Tillstyrker  Förslaget om att villkora markanvisning med 
att exploatören tillämpar enprocentregeln är 
inget nytt men har tillämpats i annan form 
tidigare.  

3 Kulturnämnden Tillstyrker med 
två tillägg 

Förslagets beloppsgräns för när politiker ska 
delta i utformningsprocessen är för högt 
ställd.  
”Den modell som idag finns för inköp av 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning som 
praktiseras av Lokalförvaltningen för 
förskolor och skolor ska bestå.” 

4 Lokalnämnden  Tillstyrker ”Begreppet större om- och tillbyggnader är 
för vagt och behöver en tydligare definition”. 
Det är viktigt med tydlighet i vilka kostnader 
för byggnadsanknuten konstnärlig utsmyck-
ning/gestaltning som ska inräknas i budgeterat 
belopp för konstnärlig utsmyckning/gestalt-
ning. 

5 Park o naturnämnden Tillstyrker Det är angeläget att beakta löpande skötsel- 
och underhållskostnader som uppstår för de 
konstverk som placeras på allmän plats. 
Det är angeläget att ha ett brett synsätt för vad 
som är konst. 
Bra att beställaren alltid ska ha sista ordet 
vilken konstnärlig utsmyckning/gestaltning. 
Nämnden hade föredragit en tydlig nedre 
beloppsgräns för när enprocentregeln ska 
tillämpas men tror att en praxis kan utarbetas 
tillsammans med kulturförvaltningen.   

6 Trafiknämnden  Tillstyrker Vid utformningen av det offentliga rummet 
bör alltid stor hänsyn tas till viktiga aspekter t 
ex trafiksäkerhet, teknik och ekonomi. 
Förslaget förutsätter sannolikt att extra tilldel-
ning behöver ske av investerings-, drift- och 
underhållsmedel till förvaltningen. 

7 Förvaltnings AB 
Framtiden (VD-
skrivelse) 

Avstyrker Bolaget ”har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget under framtagandet, 
men vi kan konstatera att dessa inte givit 
några större avtryck i den nu gällande 
handlingen.” 
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Koncernen uppmärksammar redan idag 
enprocentrekommendationen men bedömer 
att förslaget innebär merkostnader för 
koncernen. 
Bolaget ”anser att konst bör ses betydligt 
vidare än vad som är föreslaget.” 
För att skapa lika förutsättningar för alla 
byggherrar anser bolaget ”krav på konstnärlig 
utsmyckning kan regleras i markanvisningar 
och detaljplaner och således behövs inte ett 
regeldokument till.” 
Begreppet ”större om- och tillbyggnader” är 
otydligt och de föreslagna reglerna bör därför 
tillämpas endast vid nyproduktion. 
Konst bör ses som lös egendom och om 
placering sker på annan än av bolaget ägd 
mark eller mark där man har tomträtt, kan det 
strida mot lag och skapa otydlighet. 
Förslaget innebär ett misstroende mot 
koncernens arbete med konstnärlig 
utsmyckning. 

8 GotEvent AB Tillstyrker  
9 HIGAB Tillstyrker med 

tre reservationer 
Vid byggnation för statlig verksamhet bör 
rekommendationer från Statens konstråd 
gälla. 
Kulturminneslagen och bör gälla för byggnad-
sminnen.  
Plan och bygglagens bestämmelser bör gälla 
för byggnader särskilt värdefulla från 
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller 
konstnärlig synpunkt. 

10 ÄLVAB (tjänsteman-
naskrivelse) 

Tillstyrker ÄLVAB förutsätter att stadens rutiner enligt 
”Gemensam byggprocess för Göteborg” är 
samordnad med enprocentregeln. 
Efterlyser klarläggande om när i processen 
som ”konstprogram” utarbetas och dess 
status. 
Efterlyser förtydligande beträffande 
upphandling av konstprogram och 
projektledare och reglerna i LOU. 

 

Stadsledningskontorets har inga invändningar emot HIGAB’s tre reservationer och 
konstaterar då att samliga remissinstanser, förutom Förvaltnings AB Framtiden, 
tillstyrker förslagen. Beträffande kulturnämndens tillägg avseende förskolor och skolor 
konstaterar stadsledningskontoret att föreliggande förslag innebär en generell 
tillämpning och kontoret ser inga behov av speciell hantering när det gäller förskolor 
och skolor. 

Ett antal synpunkter på stadsledningskontorets förslag redovisas dock i 
remissinstansernas yttrande. Några efterlyser striktare definitioner för ”större om- och 
tillbyggnader”, vad som ska ingå i dessa begrepp och beloppsgränser för dem. Som 
framgår ovan är det stadsledningskontorets uppfattning att det mest ändamålsenliga för 
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åstadkomma ökad tydlighet är att en praxis får utformas av kulturnämnden och berörda 
parter i samråd, i den praktiska tillämpningen av förslagen. 

Några remissinstanser pekar på vikten av att beakta eventuella behov av medel för drift 
och underhåll av den konstnärliga utsmyckningen.  Stadsledningskontorets delar 
uppfattningen om att sådana behov bör värderas och beaktas. De blir då en del i den 
driftkostnad som i övrigt behöver avsättas för ny-, om- och tillbyggnader. 

ÄLVAB efterlyser i vilket skede som konstprogram utarbetas och vilken status dessa 
program får. Konstprogrammet förutsätts i stadsledningskontorets förslag bli ett 
arbetsmaterial i genomförandefasen, ett viktigt dokument men utan juridisk status.  

Park- och naturnämnden och Förvaltnings AB Framtiden, framhåller vikten av ett brett 
synsätt på konst. Som framgår ovan delar stadsledningskontoret denna uppfattning och 
menar att stor öppenhet ska råda inför utformning, material, teknik m m när det gäller 
den konstnärliga gestaltningen. 

Förvaltnings AB Framtiden framför i sitt remissvar att det är viktigt att skapa 
konkurrensneutralitet mellan byggherrar; privata och kommunala aktörer. 
Stadsledningskontoret har tagit fasta på detta och föreslår, som framgår ovan, att i 
samband med markanvisning ”bör fastighetsnämnden villkora denna med att 
exploatören tillämpar enprocentregeln”. I sitt remissvar har fastighetsnämnden ställt sig 
bakom detta. 

Förvaltnings AB Framtiden har också i sitt remissvar lyft något som man ser som en 
problematik, om placering av konst sker på annan är av bolaget ägd mark eller där 
bolaget har tomträtt. Stadsledningskontoret bedömer dels att detta bör vara en mycket 
sällan förekommande omständighet och att lösningar får utformas när de faktiskt 
uppstår, dels att bolaget rimligtvis själv beslutar om var konsten placeras. 

Ett resultat av den dialog som stadsledningskontoret haft med Förvaltnings AB 
Framtiden är den annorlunda hantering av enprocentregeln som föreslås i detta 
tjänsteutlåtande. Det innebär att enprocentregeln ska gälla stadens helägda bolag, 
däremot är de, med anledning av ABL och LOU, inte hänvisade till den beskrivna 
processen som leds av kulturnämnden. Att utforma av alternativ process anges som ”ett 
gemensamt ansvar för berört bolag och kulturförvaltningen” (se ovan). Med anledning 
av ÄLVAB’s efterlysing av förtydligande ska också konstateras att reglerna i LOU ska 
tillämpas vid upphandling av konstprogram och eventuell projektledare. 

Sammantaget innebär värderingen av remissinstansernas synpunkter att 
stadsledningskontoret inte ser skäl till förändringar i de remitterade förslagen.  
Avslutningsvis vill dock stadsledningskontoret understryka det som angivits tidigare i 
detta tjänsteutlåtande: 

”Det ska dock fastslås att sunt förnuft är väsentligt vid tillämpning av enprocentregeln.” 

GÖTEBORGS STADSLEDNINGSKONTOR 

Björn Johansson Peter Lönn 
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Bilaga 1 

Utdrag ur protokoll 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-10-14 

§ 18 Dnr 0435/10

Förslag till revidering av kulturnämndens reglemente 

Handling  

2010 nr 143. 

Beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Nytt reglemente för kulturnämnden fastställs i enlighet med bilaga 3 i stadskansliets
tjänsteutlåtande.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med förslag till
regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation i enlighet med yrkande från
S, MP, M, KD och V i skrivelse den 1 september 2010.

__________    

Expedieras 

Kulturnämnden 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 

Vid protokollet 

Christina Hofmann 
2010-10-28 

Ordförande 

Jörgen Linder 

Justerare  Justerare 

Ethel Sjöberg Marie-Louise Hänel-Sandström 
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Yrkande S, MP, M, KD, V 
Kommunstyrelsen 

10-09-01
Ärende 2:7 

Yrkande angående revidering av kulturnämndens reglemente  

Kulturnämnden har bett om ett förtydligande av gällande regelverk där det framgår att 
kulturnämnden är huvudansvarig för stadens konstnärliga utsmyckning när det gäller 
såväl byggnader, lokaler och offentliga miljöer. När det gäller stadens konstnärliga 
utsmyckning ska den inte enbart utgöras av traditionella konstverk utan även omfatta 
fasader, tak, interiör och olika typer av material som används vid ny- och ombyggnation 
samt inredning. Mot bakgrund av detta bör inte endast kulturnämnden vara ensamt 
ansvarig för stadens konstnärliga utsmyckning. Fler aktörer, däribland 
Stadsbyggnadskontoret, ska tidigt involveras i arbetet med konstnärlig utsmyckning och 
bidra till att Göteborgs stads byggnader, lokaler och offentliga miljöer på olika sätt 
tillämpar enprocentsregeln.  

Vi ställer oss tveksamma till att kulturnämnden ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
regelsystem vad gäller den s.k. enprocentsregeln. Vi anser att det är lämpligare att 
stadskansliet utarbetar regelsystemet eftersom kulturnämnden är en av flera aktörer som 
kommer att beröras eller involveras i den kommande tillämpningen av regeln samt att 
det kommer att krävas samordning mellan de olika aktörerna.  

KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅS BESLUTA 

att  kommunfullmäktige ger stadskansliet i uppdrag att utarbeta och återkomma med 
förslag till regelsystem för konstnärlig utsmyckning vid byggnation enligt 
ovanstående 
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Bilaga 2 

Utdrag ur protokoll 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2011-11-16 

§ 642, Dnr 0435/10

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

Handlingar 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2011. 
Yrkande från M, KD och FP den 10 november 2011. 
Yttrande från FP den 15 november 2011. 

Beslut 

Enligt yrkande från M, KD och FP: 

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret för hörande av berörda nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Protokollsanteckning 

Representanterna från FP antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 november 
2011. 

__________    

Expedieras 

Remiss nr 165 till stadsledningskontoret 

Vid protokollet 

Christina Hofmann 

2011-12-05 

Ordförande Justerare

Anneli Hulthén Jonas Ransgård
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Bilaga 3 

Rutinbeskrivning för konstnärlig utsmyckning/gestaltning vid 
ny-, om- och tillbyggnad 

Initiativ 

Byggherren/beställaren kontaktar kulturförvaltningen. En kalkyl, d v s en utgiftsram, för 
projektet bör då vara klar.  

Informationsmöte 

Kulturförvaltningen tar initiativ till ett informationsmöte med beställaren för genom-
gång av dels sin verksamhet, dels kort om projektet. 

Beställning 

Beställaren gör en formell beställning till kulturförvaltningen som påtar sig rollen som 
producent och inköpsansvarig för konst till projektet. Beställningen är signalen/förut-
sättningen för kulturförvaltningen att påbörja uppdraget. 

Utseende av projektledare 

Kulturförvaltningen utser projektledare. Projektledaren får sina mandat från ansvarig 
tjänsteman/chef på kulturförvaltningen. 

Tillsättande och sammankallande av samrådsgrupp 

Kulturförvaltningen tillsätter och sammankallar en samrådsgrupp för projektet. I 
gruppen finns projektledaren och representanter för beställaren. Vid större projekt 
(utsmyckning/gestaltning till en kostnad över 17 prisbasbelopp) ingår 2 representanter 
från utskottet Göteborg Konst. 

Formulering av konstprogram 

Projektledaren upprättar ett konstprogram, ett förslag på var och hur konst kan tillskapas 
inom projektet. Programmet kan omfatta konst både inomhus och utomhus. Programmet 
diskuteras i samrådsgruppen. 

Förslag om konstnär 

Efter att samrådsgruppen är överens om konstprogrammet föreslår projektledaren 
lämplig konstnär/-er. Reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling) beaktas. 

Skissinbjudan 

Samrådsgruppen tar beslut om konstnär/er och denne/de får inbjudan att redovisa ett 
skissförslag. Skissinbjudan formuleras av projektledaren efter samråd i samrådsgruppen. 
Konstnären/-na ska inom 3 månader redovisa ett förslag till utformning, tidsplan och 
budget för projektet.  

Skissgodkännande 

Projektledaren eller konstnären/-na redovisar förslaget för samrådsgruppen. 
Samrådsgruppen diskuterar förslaget och antar eller avslår det. Målet är konsensus i 
samrådsgruppen, men är det inte möjligt att uppnå är det beställaren som slutligt avgör. 

Kontraktsskrivning med konstnär 

Kontrakt skrivs mellan kulturförvaltningen och konstnären/-na. Kontraktet beskriver 
konstverket/gestaltningen, dess utformning, tidplan med slutdatum för 
färdigställande/installation och kostnadsram. 
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Genomförande av projektet 

Arbetet med konstverket utförs. Konstnären/-na ansvarar för att genomförandet sker 
inom avtalad kostnadsram. Löpande avstämningar ska genomföras mellan 
projektledaren och konstnären/-na, det gäller såväl praktiska som konstnärliga och 
också ekonomiska frågor. Återkoppling från projektledaren till övriga i samrådsgruppen 
sker. 

Slutbesiktning 

Efter färdigställande besiktigas konstverket av beställaren, projektledaren och 
konstnären. Protokoll upprättas vilket bl a ska innehålla material, teknik, montering, 
skötselanvisningar, underhåll, och annan information om verket. 

Garantibesiktning 

En garantitid för konstverket ska fastställas mellan konstnär och beställare. Efter den 
avtalade garantitiden görs en garantibesiktning med deltagande av beställaren, 
projektledaren och konstnären/-na.  
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Bilaga 4 

Förslag till reglementesförändring för kulturnämnden. 

Nuvarande lydelse Förslag till förändrad lydelse 
Verka för stadens konstnärliga 
utsmyckning i såväl byggnader och 
lokaler som offentliga utemiljöer samt 
följa upp omfattning och övrigt utförande 
av sådan utsmyckning. Nämnden skall 
tillika ansvara för registerhantering av 
stadens konst, såväl inomhus-, som 
utomhuskonst, samt vård av 
inomhuskonsten. 

Verka för stadens konstnärliga 
utsmyckning i såväl byggnader och 
lokaler som offentliga utemiljöer. Vara 
processägare och -ledare vad avser 
enprocentregeln och också ansvara för 
uppföljning av regeln.  

Ansvara för registerhantering av stadens 
konst, såväl inomhus-, som utomhuskonst, 
samt vård av inomhuskonsten. 
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Bilaga 5 

Utdrag ur protokoll från 
byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-04-03 

§ , Dnr  0661/11

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning 
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt 
rubricerade ärende. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande så lydande: 

”Tjänsteutlåtande etc. bil. 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att tillstyrka förslaget. 

Joakim Olinder (M) deltog inte i beslutet. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

Justerat av byggnadsnämnden 

Ordförande Justerare
Mats Arnsmar Kjell Björkqvist 
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Bilaga 6 

 

Utdrag ur protokoll  
fastighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-02-09 

 

Yttrande till kommunstyrelsen angående förslag beträffande enprocentregel för 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

§ 27, diarienr 5920/11 

HANDLING 

 

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2012-02-09 

 

YRKANDEN 

 

Martin Wannholt (M): yrkar avslag till förslaget med hänvisning till eget yttrande 

 

Ulf Kamne (MP): bifall kontorets förslag 

 

PROPOSITIONSORDNING 

 

Ordföranden Ulf Kamne ställer proposition på yrkandena och finner att Ulf Kamnes 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

 

OMRÖSTNING 

 

Godkänd voteringsproposition: "Ja-röst för Ulf Kamnes yrkande. Nej-röst för Martin 
Wannholts yrkande". 

 

Jahja Zeqiraj, Inger Blixt, Mats Karlsson, Margot Ottosson och Ulf Kamne röstar Ja (5). 

 

Martin Wannholt, Magnus Nylander, Axel Josefson och Kristina Bergman Alme röstar 
Nej (4). 

 

BESLUT 

 

Enligt fastighetskontorets förslag: 
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1. Som fastighetsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över förslag beträffande
enprocentregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning översänds bifogade
tjänsteutlåtande.

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ledamöterna för FP och M antecknar som yttrande en skrivelse daterad 2012-02-09, 
bilaga 1. 

Vid protokollet 

Sirpa Bernhardsson 

Justerat 

2012-02-13 

Ordförande  Justerare 

Ulf Kamne Martin Wannholt 
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Bilaga 7 

Utdrag ur protokoll 

kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-01-25 

Remiss: Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning 

§ 11 Dnr 1120/09

Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-04.

Annika Steen yrkade på två tillägg till tjänsteutlåtandet: ”Kulturnämnden anser att 
beloppsgränsen är för högt ställd” och ”Den modell som idag finns för inköp av 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning som praktiseras av Lokalförvaltningen för 
förskolor och skolor ska bestå.” 

Ann Catrine Fogelgren lade fram ett yttrande från FP, daterad 2012-01-20. 

BESLUT 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslaget beträffande enprocentregel för konstnärlig
utsmyckning/gestalning.

2. Kulturnämnden tillstyrker yrkandet men avger i övrigt förvaltningens utlåtande som
sitt eget yttrande.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ledamöterna för FP antecknar som yttrande en skrivelse daterad 2012-01-20. 

Vid protokollet 

Bibbi Wopenka 

2012-01-25 

Ordförande 

Thomas Martinsson 

Justerare 

Kristina Tharing 
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Utdrag ur protokoll 
lokalnämnden 

Sammanträdesdatum 2012-02-09 

Yttrande om förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning 

§ 3, diarienummer: N230-1064/11

Ärende 

Stadsledningskontoret har med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige tagit 
fram ett förslag till regelsystem och hantering av konstnärlig utsmyckning/gestalning 
vid byggnation.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-01-19 jämte bilaga. 

Beslut 

Lokalnämnden  

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret samt 

förklarar beslutat för omedelbart justerat. 

Reservation 

Gunnar Ek (M) reserverar sig mot beslutet att tillstyrka förslaget om 
konstnärlig utsmyckning. Förslaget saknar på många områden 
preciseringar av juridiska och ekonomiska villkor. Förslaget ger inte till 
fredställande möjligheter till konstnärlig utformning av till exempel 
fasader, fönster, portaler och tak genom till exempel speciella material. 

Vid protokollet 

Irene Gustafsson 

2012-02-09 

Ordförande 

Annelie Nilsson (MP) 

Justerare 

Gunnar Ek (M) 
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Utdrag ur protokoll 
park och naturnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-01-24 

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag beträffande enprocentregel för 
konstnärlig utsmyckning/gestaltning 

§ 7, Diarienummer 0833/11

Ärendet 

Vid all nybyggnation och vid större om- och tillbyggnader av lokaler, bostäder och 
offentliga platser föreslås ett belopp motsvarande en procent av den beslutade 
byggkostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning.  

Handling 

Park- och naturförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 9 januari 2012. 

Beslut 

Park- och naturnämnden beslutar 

att tillstyrka förslaget 

att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 

Justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_______________ 

Vid protokollet 

Sigrun Hreidarsdottir 

2012-01-24 

Ordförande 

Marina Johansson (S) 

Justerare 

Åsa Hartzell (M) 
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Protokollsutdrag 

trafiknämnden 
Sammanträdesdatum 2012-02-10 
Nummer 2/12 

§ 41 Diarienummer 2568/11  

Förslag beträffande enprocentregel för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning 

Yttrande kommunstyrelsen 
Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
 
Theo Papaioannou (VägV) yrkar avslag på kontorets förslag, bilaga 1 § 41. 
Roland Rydin (M) meddelar att (M), (FP), (KD) yrkar avslag på kontorets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kontorets förslag. 
 
Nämnden beslutar att bifalla kontorets förslag 
 

1. tillstyrka förslaget 
2. som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets 

tjänsteutlåtande. 
 
Yttrande (M), (FP), (KD) antecknas till protokollet, bilaga 2 § 41. 
 
Theo Papaioannou (VägV) reserverar sig mot beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

Vid protokollet 

Eva Nordqvist 

Justerat 

Owe Nilsson 
Roland Rydin 

Rätt utdraget intygar i tjänsten 

Eva Nordqvist 
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Utdrag ur: 

Göteborg 2012-03-01 

Mikael Blom 

031-3685311
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Några av de lagar som berör enprocentsregelns tillämpning 

Kommunallag (2017:725) 
Kommunallagen (2017:725) handlar om grunderna för kommunal verksamhet, 
kommunala angelägenheter, verksamhetsformer, fullmäktige, styrelse, budgetprocess och 
årsredovisning, revision, tillsättande av nämnd, ekonomisk förvaltning, rätt att ta ut skatt 
och meddela föreskrifter med mera. 

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Lagen innehåller bestämmelser om kommunal bokföring och redovisning för god 
ekonomisk styrning inom den kommunala sektorn. Rådet för kommunal redovisning, 
RKR, (ett oberoende ideellt organ bildat av staten, Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet 1997), arbetar med utgångspunkt från lagen om kommunal 
bokföring – och redovisning och har som huvuduppgift att främja och utveckla god 
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Plan- och bygglag (2010:90), PBL 
Staten anger ramarna för planering och byggande genom plan- och bygglagstiftningen. 
Bestämmelserna i plan och bygglagen syftar till att främja ”en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer” (1 kap. 1 § 
PBL). Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt denna lag. Paragrafen ger uttryck för det som i allmänt tal benämns det kommunala 
planmonopolet grundat i regeringsformens bestämmelser om kommunalt självstyre. 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Lagen innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande. 

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, reglerar hur myndigheter 
och annan verksamhet som finansieras med allmänna medel får agera när 
de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. 
Lagen bygger på ett EU-direktiv. 

Aktiebolagslag (2005:551) och Bokföringslag (1999:1078) 
Aktiebolagslagen reglerar vad som gäller när man registrerar ett aktiebolag, driver ett 
aktiebolag samt hur räkenskaper ska hanteras. Aktiebolagen reglerar även vilka regler 
som gäller för beslutande personer i aktiebolaget och vilka krav och lagöverträdelser som 
gäller vid olika händelser. Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet 
ska upprättas. Alla aktiebolag är bokföringsskyldiga. Bokföringslagen innehåller regler 
för vilka som är bokföringsskyldiga, regler för den löpande bokföringen och hur den ska 
avslutas. 

Bestämmelser i aktiebolagslagen och i bokföringslagen berörs i detta sammanhang 
genom att förvaltningar och kommunala bolagen ska tillämpa enprocentsregeln.  
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Göteborgs Stads struktur för styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag 
ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är 
samlingsbegreppet för dessa dokument.  
 
I det följande redovisas kortfattat delar av innehållet i Göteborgs Stads riktlinje styrande 
dokument. För exakt och fullständig formulering hänvisas till källan1. 
 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den 
politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. Stadens politiker har möjlighet 
att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet 
för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Därutöver fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet.  
 
Utöver styrande dokument finns det stödjande dokument som är arbetsrelaterade 
vardagsdokument vilka ska hjälpa medarbetaren att utföra sitt arbete i linje med styrande 
dokument. Exempel är manualer, promemorior, guider, råd, mallar, blanketter osv. 
 
För att skapa en tydlig struktur och stadsgemensam terminologi är stadens olika styrande 
dokument indelade i kategorier med underliggande grupper. Dokumenten kan vara av två 
slag, dels planerande styrande dokument som främst styr vad organisationen ska göra i 
framtiden. Dels reglerande styrande dokument som är normativa till sin karaktär genom 
att ange hur verksamheten ska utföra sitt arbete och förhålla sig till varandra samt till 
invånare, brukare och kunder.  
 
Nämnder och styrelser ska utifrån kommunfullmäktiges budget besluta om nämndens/ 
styrelsens inriktningsdokument samt budget/affärsplan för det kommande verksamhets-
året. Reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar anger ändamål och uppdrag för 
verksamheten. Reglerande styrande dokument anger hur verksamheten ska utöva sitt 
uppdrag.  
 
Planerande styrande dokument  
Planerande styrande dokument styr vad organisationen ska göra och anger en 
färdriktning. Reglerande dokument är normativa till sin karaktär och styr organisationens 
handlande i verksamheten. Både planerande och reglerande styrande dokument kan vara 
en beskrivning över vad som ska göras, vem som ska göra det och vilka resultat och 
effekter det ska ge. Skillnaden ligger i att planerande styrande dokument handlar om 
insatser som ska ske i framtiden. Medan de reglerande styrande dokumenten handlar om 
hur redan befintlig verksamhet ska utföras varje gång den utförs. 
 
Reglerande styrande dokument  
Reglerande styrande dokument är ett samlingsbegrepp för Göteborg Stads normgivande 
dokument som vänder sig inåt till organisationen. Reglerande styrande dokument ska tala 
om hur organisationen ska handla här och nu, i sitt vardagliga agerande. Reglerande 
styrande dokument ska inte innehålla mål. En regelbunden prövning av dokumentens 
aktualitet ska ske. Den nämnd/styrelse som antagit det styrande dokumentet ska 
säkerställa efterlevnaden av de egna reglerande dokumenten, samt de dokument som 
antagits av kommunfullmäktige. 
 
 

 
1 Stadsledningskontoret 2017, rev. 2019. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.  
  Diarienummer 0521/15 
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Figuren visar strukturen för Göteborgs Stads styrande dokument. 

Utdrag ur måldokument i Göteborgs Stad med relevans för enprocentsregeln 
I detta avsnitt redovisas utdrag ur olika styrdokument och andra stadsgemensamma 
handlingar som kan anses beröra tillämpningen av enprocentsregeln. För exakta och 
fullständiga formuleringar hänvisas till originalhandlingarna. 

Utdrag ur Budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022 för Göteborgs Stad 
I Göteborgs Stads budget för 2020, antagen i kommunfullmäktige 2019-11-13 anges att 
ett av stadens tre övergripande mål är att Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges 
chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför. Utifrån det övergripande målet 
svarar ett antal övergripande verksamhetsmål där ett av dem innebär att Göteborg är en 
levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare. 

Ett uppföljningssystem innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer 
indikatorer för övergripande verksamhetsmål och följer upp dessa centralt. Under varje 
nämnd och styrelse finns ett antal specifika mål för nämnder och styrelser som 
kommunfullmäktige beslutar om. Respektive nämnd och styrelse beslutar själv om 
lämpliga indikatorer för att nå dessa. 

Kommunfullmäktiges mål för kulturnämnden är följande: 

• Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det
fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd.

• Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de
grupper som sällan tar del av stadens kulturliv.

• Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i
stadsutvecklingen.

Verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Uppföljning av 
dessa görs av berörda nämnder och styrelser i de stadengemensamma uppföljnings-
rapporterna och rapporteras årligen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I 
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budgeten betonas att det ekonomiska läget som staden befinner sig i kommer ställa krav 
på nya former av ekonomisk styrning och tydliga prioriteringar för staden, bland annat 
genom skarpare uppföljning och tydligare ekonomiska mål. 

När det gäller kulturnämndens reglemente anges att nämnden ska driva och samordna 
stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja konsten i dess olika former och 
konstnärernas villkor i staden. 

Under kommunfullmäktigen inriktning för kulturnämnden framhålls bland annat konsten 
i det offentliga rummet. Kommunfullmäktige anför att kulturnämnden ska vara en aktiv 
part i utformandet av de stadsdelar som nu byggs och omformas runt om i staden. Detta 
för att säkerställa att konstnärliga och kulturella värden utvecklas och tas tillvara i 
stadsrummet. Kommunfullmäktige konstaterar att regeln om att en procent av 
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning börjar ge resultat men betonar att regeln 
måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att den tillämpas på ett ändamålsenligt 
sätt. Utsmyckningen av det offentliga rummet är en signal om att konsten får och bör 
ta plats i staden.   

Kulturnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp och utvärdera att 
regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Utdrag ur reglemente för Göteborgs kulturnämnd 
Nu gällande reglemente för Göteborgs Kulturnämnd trädde i kraft den 1 april 2019 och 
beskriver nämndens verksamhetsområde och uppgifter. När det gäller enprocentsregeln 
ansvarar nämnden för  
− att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning av en-

procentsregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i samband med
byggnation,

Kulturnämndens ansvar för tillämpning av enprocentsregeln är unikt i staden och innebär 
ett tydligt mandat vid tillämpningen. 

Utdrag ur budget för Göteborgs kulturnämnd 
Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument2 anpassar kommunfullmäktiges mål och 
till övergripande inriktningar och målsättningar för kulturnämndens verksamheter.  
Varje nämnd ansvarar för uppföljningen av dels grunduppdraget enligt reglemente, dels 
kommunfullmäktiges mål, uppdrag och inriktningar.  

Några av kulturnämndens mål är att bidra till hållbar samhälls- och stadsplanering, 
utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning i stadens rum genom att skapa en 
attraktiv livsmiljö i staden. Några av de mål som berör verksamheten vid Göteborg Konst 
är att stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer 
genom att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. I kultur-
nämndens budget konstateras att stadens arbete med konst- och kulturpolitik samt en 
ökad medveten kulturplanering är avgörande för att Göteborg ska bli en socialt hållbar 
stad. 

Kulturnämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och 
främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Förvaltningen ska 
bidra till att fler tar del av konst i de offentliga rummen, såväl inomhus som utomhus. 
Ambitionen är också att fler, utöver de som redan besöker förvaltningens institutioner, 

2 Göteborgs Stads kulturnämnd, Budget 2019. Fastställd av kulturnämnden 2019-01-29 § 9 
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ska kunna ta del av kvalitativ konst. Nämnden ska aktivt bidra i den strategiska 
stadsplaneringen. 

Göteborgs Stad står inför stora ekonomiska utmaningar med ökade nettokostnader och 
minskade skatteintäkter, samtidigt som staden är på väg in i en period med höga 
investeringsvolymer. Detta har konsekvenser för förvaltningen i arbetet med att säkra 
tillgången till kultur och kulturella mötesplatser.  

Kulturnämnden är process- och uppföljningsansvarig för enprocentsregeln i Göteborgs 
Stad. Ett av kulturnämndens uppdrag är årlig uppföljning av stadens tillämpning av 
enprocentsregeln vilket genomförs av kulturförvaltningen (Göteborg Konst) som årligen 
redovisar tillämpningen av enprocentsregeln i stadens berörda nämnder och 
bolagsstyrelser i en stadsgemensam rapport. Resultat och analys av uppföljningen 
rapporteras till kulturnämnden och därmed kommunstyrelsen i samband med 
kulturnämndens årsrapport. 

Utdrag ur Göteborgs Stads kulturprogram 
I Göteborgs Stads kulturprogram3, som antogs av kommunfullmäktige 2013, framgår att 
kulturen är till för alla, samt att konsten bör ha en självklar plats i stadens utveckling. 
Stadens konstpolitik ska: 
• hävda konstens integritet, oberoende och egenvärde,
• främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet,
• skapa goda och hållbara villkorför konsten och konstnärerna.

Inom konstpolitiken betonas den estetiska dimensionen, konstens autonomi och 
egenvärde. Konstpolitikens ansvarsområde är den professionella, kvalitativa konsten.  
Genom att betona den estetiska dimensionen, konstens fria ställning och egenvärde stärks 
demokratin. 

Om Göteborgs Stads översiktsplan med fördjupade översiktsplaner och utdrag ur 
kulturnämndens samrådsyttrande. 
Byggnadsnämnden beslutade i december 2018 att genomföra samråd enligt plan-och 
bygglagen för en ny översiktsplan för Göteborg med grunddragen i fråga om den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden och kommunens syn på hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Samtidigt genomfördes samråd 
för fördjupad översiktsplan, FÖP, för centrala Göteborg respektive för Högsbo/Frölunda. 
Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med 
park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. Samrådet pågick 
mellan januari och april 2019. Utställning planeras våren 2020.  

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande4 betonade bland annat att Göteborgs Stads 
kulturprogram behöver få plats och understryker att den kulturella infrastrukturen 
behöver byggas ut och förstärkas i takt med resten av staden. Göteborgs Stads 
kulturprogram slår fast att finansiering av kultur och konst ska betraktas som en strategisk 
investering med betydelse för hela samhällsekonomin. 

3 Göteborgs Stads kulturprogram, antaget av Göteborgs kommunfullmäktige 2013. 
4 Yttrande till byggnadsnämnden över Översiktsplan för Göteborg. Samrådshandling 

 December 2018. Översiktsplan för Göteborg fördjupad för centrala Göteborg.    
 Samrådshandling december 2018. Tjänsteutlåtande 2019-03-29. Beslutat i kulturnämnden 
 2019-04-23.  Protokollsutdrag § 84, 0058/19. 
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En aktiv konst- och kulturpolitik, och i synnerhet verktyget kulturplanering, är bra 
redskap för att nå målet om en stad utformad med människan i fokus. Kulturförvaltningen 
påpekar också att en viktig del i stadsutvecklingen, oavsett hur det färdiga förslaget till 
fördjupad översiktsplan kommer att se ut, är att konsten kan ta plats i stadsrummet och att 
en skrivning om enprocentsregeln behöver arbetas in i text eller som referens.  

Kulturförvaltningen noterade att FÖP för centrala Göteborg inte hanterar 
konstgestaltning, vilket är en brist eftersom FÖP:en bland annat utgår från riksdagens 
politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet. Regeringens framhåller i 
propositionen Politik för gestaltad livsmiljö5 att offentlig konst utgör ett centralt område 
inom fältet gestaltad livsmiljö.  

Ur Göteborgs Stads gemensamma byggprocess (GBP)   
Göteborgs Stads gemensamma byggprocess (GBP)6 är kvalitetssäkrad och ska tillämpas 
av stadens 24 byggande förvaltningar och bolag. Processen innehåller bland annat de krav 
som Göteborgs Stad ställer på bygguppdrag. Gemensam Byggprocess för Göteborg 
(GBP) anger att en procent av projektkostnaden för nybyggnader och större till- och 
ombyggnader ska avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning baserat på 
kommunfullmäktiges beslut. Genom GBP måste byggprojektledarna göra ett aktivt val att 
välja eller välja bort den konstnärliga gestaltningen i uppdragen.  

5 Proposition 2017/18:110. Politik för gestaltad livsmiljö. 
6 Göteborgs Stads gemensamma byggprocess (GBP). 
  https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4b19a86e-b4b2-4d4d-b12d- 
90fca8e7044c 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4b19a86e-b4b2-4d4d-b12d-%2090fca8e7044c
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4b19a86e-b4b2-4d4d-b12d-%2090fca8e7044c
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Processbeskrivning för Göteborgs Stad 
Kulturnämnden har genom Göteborg Konst, i enlighet med beslut om att införa en 
enprocentsregel 2013, successivt utvecklat rutiner och processer med hänsyn till 
praxis, rådande förutsättningar och förändringar i omvärlden under de senaste fem 
åren.  
 
Processbeskrivningen enligt nuvarande arbetssätt vid enheten Göteborg Konst 
beskrivs kortfattat i det följande. 

• Initiativ. Beställaren kontaktar Göteborg Konst i samband med ett projekt där 
enprocentsregeln ska tillämpas. Konstprojektet identifieras med tidsplan och 
budget vid ett startmöte som Göteborg Konst bjuder in till.  

• En överenskommelse upprättas där rollfördelning, ansvar, finansiering och 
samverkansformer beskrivs. Göteborg Konst sammankallar en samrådsgrupp 
som följer projektet under hela processen och fattar nödvändiga delbeslut. 
Göteborg Konst är sammankallande i samrådsgruppen. 

• En konstkonsult upphandlas av beställaren i samråd med Göteborg Konst. 
Konstkonsulten inleder uppdraget genom att analysera situationen och ta fram 
ett underlag för konstgestaltningen i projektet. I överenskommelsen ingår att ett 
avtal (kontrakt, som även benämns trepartsavtal) upprättas mellan beställaren 
och konstkonsulten och Göteborg Konst1.  

• En urvalsprocess inleds med syfte att finna en lämplig konstnär för projektet. 
Upphandling av konstnär kan ske enligt olika upphandlingsförfaranden vilka 
beskrivs nedan. Göteborg Konst och konstkonsulten formulerar 
upphandlingsunderlaget och leder upphandlingsprocessen i samverkan med 
beställaren. Samrådsgruppen ska delta vid urvalsmöten och bedömningsmöten. 
När konstnären har valts ut upprättas ett avtal (kontrakt mellan beställaren och 
konstnären.  

• Beroende på platsen, projektets art och omfattning kan upphandling ske enligt 
olika förfaranden som följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. 
Inom Göteborgs Stad upphandlas såväl konstkonsult som konstnär/-er genom 
beställaren. Enligt den rutin som Göteborg Konst har utvecklat sker 
upphandlingarna i samråd med Göteborg Konst. De olika 
upphandlingsförfarandena medför att processtegen behöver beskrivas var för 
sig. Göteborg Konst tillämpar huvudsakligen två olika 
upphandlingsförfaranden: 

− Urvalsförfarande (förhandlat förfarande med föregående 
annonsering) 

− Direktupphandling (förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering) 

Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att 
ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa 
leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla 
med en eller flera anbudsgivare (19 kap. 6 § LOU). 

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. 
(19 kap. 4 § LOU).  

 
1 Förfarandet med sådana överenskommelser /kontrakt har även tillämpats av Stockholm  
  konst där kontrakten upprättats i tre likalydande exemplar efter godkännande av alla tre  
  parter (beställare, konstnär och Stockholm konst). 
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• Konstnären ansvarar för att projektet sker inom avtalet och har budgetansvar. 
Konstkonsulten stämmer löpande av praktiska, konstnärliga och ekonomiska 
frågor. Göteborg Konst återkopplar med beställaren och de övriga i projektet. 

• När konstverket är på plats ska det besiktigas av beställaren, Göteborg Konst 
och konstnären. Information om material, teknik, montering, 
skötselanvisningar, underhåll och fakta om verket sammanfattas i ett protokoll. 

• Konstverket invigs. Beställaren ansvarar för montering och framtagning av skylt 
med information om konstverket (titel och konstnär). Göteborg Konst kan bistå 
med standardmall och beställning av skylt. 

• Garantitiden för fysiska konstverk är 2 år. Efter 2 år görs därför en 
garantibesiktning av verket tillsammans med beställaren, Göteborg Konst och 
konstnären. 

 
Processbeskrivning för Stockholms stad 
Stockholm konst är processägare för tillämpning av enprocentsregeln och ansvarar 
för och leder hela processen från beställning till genomförande och förvaltning av 
konst. 

Stockholm konst leder varje konstprojekt fram till invigningen av det nya 
offentliga konstverket. När en beställare är beredd att börja diskutera tillämpning 
av enprocentregeln i ett eller flera projekt inleds dialogen med Stockholm konst.  

För varje projekt bildas en samrådsgrupp. Den består av beställare och beställarens 
representanter, brukare och representanter för Stockholm konst. I samband med 
större projekt, över 500 000 kronor, ingår två kommunalpolitiker från Stockholms 
konstråd, en från varje partiblock. Konstrådet är ett politiskt tillsatt organ som har 
en rådgivande roll. 

Stockholm konsts projekt förutsätter ett beslut om nybyggnad eller ombyggnad av 
något slag, i något av stadens bolag eller på någon av stadens förvaltningar.  

Följande processbeskrivning illustrerar arbetsgången2: 

• Beställaren kontaktar Stockholm konst - helst med en klar budget - för ett 
informationsmöte om projektets förutsättningar.  

• Beställaren gör en formell beställning till Stockholm konst som producent/ 
inköpsansvarig för konsten.  

• Stockholm konst utser konstprojektledare3 för uppdraget. 

• I samråd med konstprojektledaren tillsätter Stockholm konst en samrådsgrupp 
för projektet med konstkompetent majoritet i den beslutsfattande gruppen.  

• I samrådsgruppen ingår representanter för beställaren (inklusive arkitekt och 
landskapsarkitekt), brukare (t.ex. personal vid en skola), Stockholm konst och –
vid större projekt – två politikerrepresentanter ur Stockholms konstråd. Utöver 
samrådsgruppen finns arbetsgrupper i olika konstellationer för varje projekt, dit 

 
2 Efter uppgifter från Stefan Hagdahl, chef Stockholm Konst, och efter Lena Froms 
beskrivning i Konstnärsnämndens rapport, 2013, Ingen regel utan undantag. 
Enprocentregeln för konstnärlig   gestaltning av offentlig miljö. 
3 Motsvarar ’konstkonsult’ i Göteborgs Stad. 
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specialistkompetens vid behov kan kallas som adjungerade. Till exempel 
leksäkerhetsgranskare, tillgänglighetsexperter och förvaltare. 

• När samrådsgruppen är tillsatt kallar Stockholm konst till ett startmöte, där 
konstprojektledaren delges alla inblandades förväntningar på projektet, liksom 
de arkitektoniska och landskapsarkitektoniska förutsättningarna för arbetet. 
Omvänt informerar Stockholm konst om vilka möjligheter som finns ur ett 
konstnärligt gestaltningsperspektiv, utifrån givna budgetförutsättningar. 

• Konstprojektledarens uppdrag blir nu att skriva ett konstprogram för projektet. 
Konstprogrammet är ett levande arbetsdokument och mer eller mindre 
komplext, beroende på projektets karaktär.  

• När samrådsgruppen enats om konstprogrammet och om valet av konstnärer, får 
konstnärerna ett skissuppdrag. I skissinbjudan preciseras förutsättningarna för 
uppdraget. Konstnären får också en mallad projektbudgetkalkyl att förhålla sig 
till när denne tillsammans med projektledaren gör budgeten för utförandet av 
det konstnärliga gestaltningsförslaget. Detta för att utgifter utöver arvodet för 
den konstnärliga idén/verket ska räknas in i projektet redan från start, till 
exempel arbetstid, kostnader för försäkringar, transporter, underkonsulter med 
mera. 

• Stockholm konst kallar till det beslutsmöte där konstnären och/eller 
projektledaren presenterar skissförslaget, som samrådsgruppen diskuterar och 
därefter antar eller avslår. Det är Stockholm konsts ansvar att se till att förslaget 
är moget att läggas fram innan kallelsen till samrådsgruppen går ut. I vissa 
projekt hålls före beslutsmötet även mellanmöten i projekten.  

• När skissförslaget godkänts av samrådsgruppen – och av Stockholms konstråd – 
upprättas ett kontrakt med konstnären, där ansvaret för ekonomi och 
genomförande tydliggörs mellan beställare, konstnär och Stockholm konst. 
Kontraktet upprättas i tre likalydande exemplar efter godkännande av alla tre 
parter.  

• När arbetet ska vara färdigställt avgörs så tidigt som projektet medger i nära 
samråd med beställaren, eftersom plats- och byggnadsintegrerade projekt är 
beroende av byggenas färdigställandetid. Arbetet sker i löpande samråd med 
Stockholm konsts projektledare i konstnärliga såväl som praktiska och 
ekonomiska frågor. 

• När verket är installerat görs en slutbesiktning av konstnären, beställaren, 
Stockholm konsts projektledare och eventuellt ytterligare expertis tillsammans. 

• Efter slutbesiktningen sker en invigning och/eller överlämning av verket till 
dess förvaltningsansvarige ägare. Stockholm konst ansvarar för framtagning och 
montering av skylt, liksom för framtagning av information om konstverket. 

• Garantitiden för konstverket är 2 år. Efter 2 år görs en s.k. garantibesiktning av 
verket, av konstnären, förvaltaren/ägaren samt representant för Stockholm 
konst. 

 

Se även mall för beställning till Stockholm konst om konstnärlig gestaltning på 
nästa sida. 
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Mall för beställning till Stockholm konst 

UNDERLAG FÖR BESTÄLLNING TILL STOCKHOLM KONST   
KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV xxxxxx 

Underlaget avser enprocentsanslaget för den konstnärliga gestaltningen av xxxxx. 
Beställningen till Stockholm konst uppgår till xxxx SEK ex moms och avser 
konstnärlig gestaltning av xxx. Beloppet är ett fast belopp för konstnärlig 
gestaltning och ska täcka alla åtgärder som krävs d.v.s. även grundläggning, 
fundament, kabeldragning eller dylikt. Samordning avseende projektering och 
produktion för den konstnärliga gestaltningen ska i möjligaste mån ske med 
byggprojektets projektering och produktion. Beloppet är inte föremål för 
indexreglering. 

Beställningen ska täcka Stockholm konsts följande kostnader: 

• Arvode till konstnärlig projektledare för framtagande av konstprogram
med tillhörande projektbudget.

• Arvode till konstnärlig projektledare för framtagande av konstnärer
möjliga för uppdrag i enlighet med vad konstprogrammet föreslår.

• Skissarvode till konstnär.
• Arvode konstnär och utförandekostnad.
• Sammanträdesarvode till två valda politiker från Stockholms konstråd vid

medverkan i beslutsmöten.
• Stockholm konsts administration
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Processbeskrivning för Uppsala kommun 
Kulturförvaltningen i Uppsala kommun följer två olika arbetsprocesser, en för 
offentlig konstgestaltning på allmän mark och en för gestaltningsprojekt knutna till 
institution. Följande processbeskrivning är hämtad från Uppsala kulturförvaltnings 
riktlinjer (2017). 

• Politikens visioner förs vidare genom styrdokument (Mål och budget).
Kulturnämnden beslutar om budget för investeringsmedlen.

• Fördelning av investeringsmedel i den årliga budgeten.

• Planering sker i kulturförvaltningens sakkunniggrupp. Förslag till platser
tas fram. Initiativ till gestaltningar kan komma från olika håll.
Sakkunniggruppen är ansvarig för besluten.

• Kulturnämnden godkänner konstprogram som kulturförvaltningen har tagit
fram.

• Projektledaren4 tar, ur ett stort och brett urval, fram ett antal konstnärer.
Utifrån det urvalet fattar sakkunniggruppen beslut. Konstprogrammet
ligger till grund för valet av konstnärer.

• Projektledaren utför dialog och förankring hos interna och externa parter
och upprättar skissavtal med konstnären.

• Konstnären arbetar med att skissa för gestaltningen i dialog med
förvaltningen.

• Projektledaren eller konstnären genomför dialog med medborgare.
Projektledaren har också en dialog med interna och externa parter.

• Beslut fattas i kulturnämnden om konstnär och skissförslag vid projekt
över 600 000 kronor.

• Konstnären genomför arbetet med gestaltningen.

• Konstverket besiktigas, skyltas och invigs.

• Kulturförvaltningen följer skötselplanen för konstverket och arbetar
pedagogiskt för att levandegöra och förankra konsten.

4 Det kan vara en projektledare för projektet inom Uppsala kulturförvaltning. Det kan också 
 vara en upphandlad konskonsult som arbetar som projektledare. Uppsala arbetar med båda 
 modellerna i det inledande skedet. 
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Om omvärldsbevakningen 

Denna omvärldsbevakning beskriver hur arbetsprocessen för tillämpning av 
enprocentsregeln ser ut inom några berörda förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. 
Uppgifterna bygger på samtal med representanter för verksamheterna och analys av 
skriftliga styrdokument. Omvärldsbevakningen omfattar även en beskrivning av hur 
arbetet med enprocentsregeln bedrivs i Stockholms stad och Uppsala kommun. Dessa 
städer har arbetat med enprocentsregeln mycket länge. Intervjuer har hållits med 
ansvariga personer inom de enheter som tillämpar enprocentsregeln. De intervjuade 
personerna har fått läsa en dokumentation av samtalets innehåll i form av ett utkast som 
de har kunnat justera och komplettera.  

Intervjuer har hållits med personer inom Göteborgs lokalförvaltning, trafikkontoret, park- 
och naturförvaltningen och fastighetskontoret. Intervjuer har även hållits med personer 
inom Bostadsbolaget, Familjebostäder och Älvstranden Utveckling AB. Slutligen har 
intervjuer hållits med ansvarig chef vid enheten Stockholm konst respektive vid 
avdelningen för offentlig konst i Uppsala kommun. Här följer en redovisning av vad som 
framkommit under omvärldsbevakningen. Redovisningen följer en indelning i 
delaspekter som har använts vid intervjuerna.  

Enheten Stockholm konst inom Stockholms kulturförvaltning och avdelningen för 
offentlig konst inom kulturförvaltningen i Uppsala kommun är processägare och 
processledare för tillämpning av enprocentsregeln inom respektive stad och har 
motsvarande roll som enheten Göteborg Konst. De tre städerna arbetar dock under olika 
villkor och med olika förutsättningar.  

I det följande sammanfattas översiktliga beskrivningar av verksamheterna, hur de arbetar 
med enprocentsregeln samt en del synpunkter och inspel från de tillfrågade 
förvaltningarna och bolagen i Göteborg. Redovisningen från Stockholm konst och 
Uppsala kommun har samlats i ett eget avsnitt. Redovisningen är indelad olika 
delaspekter.  

Göteborgs Stad 
Organisation 
Hantering av enprocentsregeln organiseras mycket olika inom de tillfrågade 
förvaltningarna i Göteborgs Stad. Från att ha anställda projektledare och handläggare som 
huvudsakligen arbetar med konstgestaltning på olika sätt (lokalförvaltningen) till att 
frågan är sidoordnad och hanteras av den enhet som ämnesmässigt ligger närmast. Inom 
fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB utgör konstgestaltning enligt 
enprocentsregeln en av många aktiviteter som ska avtalas och följas upp samt ingå i 
kostnadskalkylen bland alla åtgärder som ska utföras på allmän plats eller inom bolagens 
kvarter i ett exploateringsprojekt.  

Inte någon av förvaltningarna eller något av företagen har egen sakkunskap genom 
anställd personal som är specialister inom konstområdet. Några av förvaltningarna har 
arkitekter eller landskapsarkitekter som projektleder eller handlägger tillämpning av 
enprocentsregeln. Bolagen har utsett ansvariga för enprocentsregeln men samarbetar med 
Göteborg Konst i olika stor omfattning. Några bolag samarbetar regelbundet enligt 
bestämda rutiner. Andra samarbetar inte alls med Göteborg Konst. 
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Styrdokument 
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag omfattas av stadens överordnade 
styrdokument såsom kommunfullmäktiges budget, reglementen, ägardirektiv och 
budgetar, Göteborgs Stads kulturprogram, översiktsplan för Göteborg och Göteborgs 
Stads gemensamma byggprocess (GBP). Därutöver finns interna styrdokument och 
rutiner för hantering av enprocentsregeln i vissa förvaltningar och bolag. 
Enprocentsregeln är inte inskriven i alla reglementen och ägardirektiv.  

Lokalförvaltningen har en strukturerad dokumenthierarki och processordning för 
tillämpning av enprocentsregeln, men arbetar i egen regi. Göteborg Konst har dock 
processlett ett konstprojekt för lokalförvaltningen. Trafikkontoret har under flera år 
försökt tillskapa en rutin men har fastnat i tolkningssvårigheter när det gäller upphandling 
och redovisning. Fastighetskontoret är på väg att utveckla konkreta rutiner för tillämpning 
av enprocentsregeln i markanvisningar i samråd med Göteborg Konst. Park- och 
naturförvaltningen arbetar nära Göteborg Konst med en inarbetad processordning dels för 
konstgestaltning i sin egenskap av att vara en investerande förvaltning, dels som ansvarig 
för att sköta delar av stadens utomhuskonstverk. 

 

Arbetsprocesser 
Även när det gäller processerna förekommer stora variationer bland de tillfrågade. Flera 
av de tillfrågade följer processbeskrivningen från Göteborg Konst. Den innebär att 
Göteborg Konst ger stöd i processen medan exploatören/byggherren upphandlar 
konstprojektledare och konstnärer. Lokalförvaltningen har samarbetat med Göteborg 
Konst i ett projekt men har en tydlig strukturerad egen process. Trafikkontoret har inte 
accepterat att arbeta enligt Göteborg Konsts processordning. Förvaltningen har försökt ta 
fram en processordning med utgångspunkt från sina interna förutsättningar. 
Framtidenkoncernen har inte utarbetat någon tydlig rutin för konstgestaltning vid 
nyproduktion men är nu på väg att utveckla en modell. Älvstranden Utveckling AB, 
ÄUAB, och fastighetskontoret följer rutinbeskrivningar som kopplar enprocentsregeln till 
markanvisningsavtal och genomförandeavtal med beställningar och uppföljning. 
Göteborg Konst kontaktas för deltagande i exploateringsprojekt och tillämpar där sin 
processordning tillsammans med parterna för att återrapportera till ÄUAB respektive till 
fastighetskontoret eftersom dessa ansvarar för uppföljning av den nämnda avtalen. 

 

Finansiering 
Finansiering av konstgestaltning, i den utsträckning som enprocentsregeln tillämpas, sker 
genom att beställarna tar i anspråk en procent av byggkostnaden till konstgestaltning. 
Avsättning och beräkningsgrunder är dock oklara.  

Det förekommer olika principer och mer eller mindre tydliga finansieringsmodeller. För 
några parter är finansieringen alltid projektbunden, och ingår dessutom redan i 
förstudiekalkylen för varje projekt. Andra samlar enprocentsmedel till större potter eller 
som en enda klumpsumma vilken fördelas efter beslutade planer. Hur stor andel av 
förvaltningarnas och bolagen byggkostnader som i praktiken verkligen används för 
konstgestaltning enligt enprocentsregeln är också osäkert. 

Beloppsgränser för enprocentskonsten förekommer hos vissa aktörer. Inom 
lokalförvaltningen tillämpas enprocentsregeln för alla projekt med investeringsbudget 
över tio miljoner kronor. Budget för konstgestaltning summeras således inte i ”potter”. 
Göteborg Konst har själva satt en principiell nedre gräns för konstgestaltning vid 
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investeringsprojekt som omfattar 30 miljoner kronor (300 000 kronor för 
konstgestaltning). Ifall projekt bedöms vara relevanta arbetar dock Göteborg Konst med 
lägre budgetar. 

Enligt beslutet om enprocentsregeln ska den totala budgeten för konstgestaltning täcka 
alla kostnader som krävs för konstproduktionen med undantag för eventuell 
grundläggning, fundament, montage och dylikt anläggningsarbete. Dessa kostnader samt 
kostnad för konstkonsult bärs av de avsatta medlen. Inom lokalförvaltningen bekostas 
tjänstepersonstid för att hantera konstgestaltningen genom projektets budget och inte 
genom de avsatta medlen. Förvaltning (skötsel och underhåll) av konstverken belastar 
förvaltningens verksamhetsbudget (”driftsbudget”). Dessa principer tillämpas ganska 
likartat av alla förvaltningar och bolag.  

Enligt tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktiges beslut kan konstgestaltning ske med 
både fast och tillfällig konst. Flera av parterna uppger att de gärna vill arbeta med 
tillfällig konst. ÄUAB främjar gärna temporär konstgestaltning, exempelvis under 
byggtiden. Även Framtidskoncernen vill arbeta med tillfällig konstgestaltning och konst 
under byggtiden. Platsbyggande, eller ”placemaking”, bidrar till att väcka intresse för en 
plats som senare ska bebyggas. Framtidenkoncernens ekonomer anser inte att det är 
förenligt med bokföringslagen att använda investeringsmedlen till tillfällig konst. Andra 
vägar måste sökas. Liknande resonemang förs inom trafikkontoret som betraktar tillfällig 
konst inklusive icke fysisk konst som en utmaning när det gäller ianspråktagande av en 
investeringsbudget.  

 

Upphandling 
Upphandling i samband med konstgestaltning sker i två steg, dels upphandling av 
konstkonsulter, dels upphandling av konstnärer. Två förvaltningar inom Göteborgs Stad 
har upphandlat ramavtal med konstkonsulter var för sig, dels kulturförvaltningen genom 
enheten Göteborg Konst (som representerar ansvarig nämnd för enprocentsregeln), dels 
lokalförvaltningen. Dessa har varsitt ramavtal som endast de själva kan använda.  

De flesta byggande förvaltningar och bolag upprättar en överenskommelse med Göteborg 
Konst om rutiner för konstnärlig gestaltning.  I överenskommelsen beskrivs hur 
processen, upphandling och samverkan ska gå till. De parter som signerar 
överenskommelsen är Göteborg Konst och en eller flera investerande parter i projektet. 
Ett ”trepartsavtal” upprättas mellan beställare Göteborg Konst och konstkonsult.  

Den investerande parten direktupphandlar oftast en konstkonsult på inrådan och med stöd 
av Göteborg Konst. Upphandling av konstnärer kan antingen ske genom 
direktupphandling, (såväl under som över direktupphandlingsgränsen, det sistnämnda 
kallas ”undantaget”) eller genom urvalsförfarande med föregående annonsering enligt 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Ett tredje förfarande som tillämpas 
ibland är upphandling genom projekttävling.  

Göteborg Konst har upphandlat sitt ramavtal med konstkonsulter på ett medvetet sätt med 
syftet att ska finnas en bredd av kompetensprofiler som kan matcha ett unikt område eller 
unik situation. Av det skälet är inte konsulterna rangordnade i ramavtalet. Ramavtalet 
skulle kunna göras om så att det öppnas för alla stadens förvaltningar att avropa från (det 
var också avsikten att så skulle ske). Samtidigt skulle en sådan åtgärd minska 
incitamentet att samverka med kulturförvaltningen (genom enheten Göteborg Konst) vid 
tillämpning av enprocentsregeln och att avropa konstkonsult på ett sakkunnigt sätt.  

Bostadsbolaget, Higab, Älvstranden Utveckling AB och park- och naturförvaltningen är 
exempel på beställare inom staden som samverkar med Göteborg Konst genom 
upphandlingsprinciperna. Trafikkontoret accepterar inte att upphandla konstkonsulter 
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genom direktupphandling. Det innebär att upphandling av konstkonsult skulle behöva ske 
via urvalsförfarande för varje projekt eller att det finns ett ramavtal som trafikkontoret 
kan avropa från. Under hösten 2019 påbörjade trafikkontoret därför en sådan upphandling 
av ramavtal med konstprojektledare. Upphandlingen har avbrutits. 

Inom lokalförvaltningen deltar två konstprojektledare (avropade från deras eget ramavtal) 
löpande i alla projekt. Lokalförvaltningen handlar oftast upp konstnärer genom 
direktupphandling upp till direktupphandlingsgränsen. Det händer även att lokal-
förvaltningen arrangerar öppna konstävlingar med annonsering. Lokalförvaltningen 
eftersträvar att fördela konstgestaltningen på flera konstnärer inom ett projekt när 
investeringskostnaden, och därmed budget för konstgestaltning, är hög. På det sättet 
genereras konst på flera platser inom projektet, samtidigt som beloppsgräns för 
direktupphandling inte överskrids för enskilda konstnärer. Det kan dock strida mot LOU 
att dela upp konstgestaltning inom samma projekt. Förvaltningsrätten i Göteborg har 
nyligen beslutat att en upphandling genomförd av lokalnämnden ska göras om med 
hänvisning till att värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska 
betalas i upphandlingen, liksom att en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå 
bestämmelserna i LOU.1  

Göteborg Konst har inte någon permanent juridisk stödfunktion att tillgå när det gäller 
upphandling vilket skapar en obalans i samarbetet. Lokalförvaltningen har en egen 
upphandlingsenhet som anvisar hur upphandling får ske. Även Bostadsbolaget stämmer 
av sina upphandlingar med bolagets inköpsavdelning som ansvarar för upphandlingen av 
konstnärer. Trafikkontoret har både jurister och en egen upphandlingsenhet. 
Framtidenkoncernen har god kompetens inom upphandlingsområdet.  

 

Kvalitetsfrågor 
Enligt lokalförvaltningens anvisningar ska idé om eller program för konstnärlig 
gestaltning formuleras och dokumenteras i tidigt skede i projekteringen. Lokal-
förvaltningen har en organisation för konstgestaltning inom sin förvaltning vilket utgör en 
kvalitet. Vissa principer gäller, som att regelbundet, och när det är lämpligt, anlita 
högskoleutbildade konstnärer som ännu inte har haft offentliga uppdrag. En annan princip 
är att inte arbeta med större konstverk utan att sprida satsningarna så att man ligger under 
direktupphandlingsgränsen vid upphandling av konstverk. Ett sådant förhållningssätt kan 
i vissa fall motverka kvalitativa prioriteringar förutom att det kan strida mot LOU. 
Det förutsätter att konstgestaltningen kan föras in tidigt i processen. En annan viktig 
aspekt för park- och naturförvaltningen är möjligheten att kombinera och integrera 
konstgestaltning med lekplatsers utformning vilket Göteborg Konst inte anser är lämpligt. 
Vidare är skötselaspekterna framlyfta i park- och naturförvaltningens perspektiv eftersom 
förvaltningen bär ansvaret för att sköta delar av stadens utomhuskonstverk och är 
beroende av att få sin driftsbudget att räcka till. 

Framtidskoncernen är å sin sida mycket angelägen om att brukarna är delaktiga i 
utformningen av deras boendemiljö och vill utveckla brukarmedverkan i samband med 
konstgestaltning och kan även tänka sig att det sker genom röstningsförfarande. 

Ovanstående reflektioner och förhållningssätt handlar på olika sätt om konstgestalt-
ningens kvalitet och aktualiserar betydelsen av att föra ett resonemang om kvalitets-
aspekterna vid tillämpning av enprocentsregeln i staden. Därför är det också viktigt att 
process- och systemfrågor klaras ut och inte kommer att dominera över utveckling av och 
dialog om konstens kvalitativa innehåll. 

 

 
1 Förvaltningsrätten i Göteborg (2019), Dom 2019-11-04. Mål nr 10754 - 19. 
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Strategisk planering 
Förvaltningarna och bolagen arbetar i olika hög utsträckning med ”strategisk planering ” 
av konstverkens lokalisering. Bostadsbolaget försöker sprida konsten så att den är jämnt 
fördelad över bostadsområdena. Det finns mycket äldre konst inom beståndet och man 
strävar efter förnyelse. Majoriteten av konstverken hamnar på bostadsgårdar. 

Lokalförvaltningen eftersträvar, som nämnts, att fördela konstgestaltningen på flera 
konstnärer inom ett projekt när investeringskostnaden, och därmed budget för 
konstgestaltning, är hög. Park- och naturförvaltningen har en mindre investeringsram som 
de ibland väljer att samla under flera års mellanrum för att kunna göra större nedslag. 

Framtidskoncernen kommer sannolikt att arbeta med samlade potter för konstgestaltning 
enligt en noggrann strategisk planering.  

ÄUAB söker samlade lösningar för strategiska lägen, exempelvis konst på fasader intill 
allmän plats och i samband med levande bottenvåningar och publika lokaler. 

Kulturförvaltningen, stadens ansvariga förvaltning när det gäller konstgestaltning, borde 
också ges utrymme att ägna tillräckligt mycket tid åt stadsövergripande planering i tidiga 
skeden och i samverkan med bland annat stadsbyggnadskontoret. I dagsläget går det åt 
mycket tid för processfrågor, administration och tolkningsproblematik. 

 

Samverkan  
Den bild som Göteborg Konst har lämnat i flera av årsrapporterna återspeglas i samtalen 
med utvalda förvaltningar och bolag. Flera av parterna känner förtroende för att arbeta 
med kulturförvaltningen genom Göteborg Konst och samarbetet fungerar mycket bra. 
Förtroendet uttalas för enhetens sakkunskap och respekt för dess processägarroll. Man 
anlitar gärna Göteborg Konst, särskilt vid mer komplexa konstgestaltningar. Plattformar 
har börjat byggas upp.  

Andra är missnöjda med vissa delar och skulle gärna vilja styra mera själva över 
konstgestaltningen i sin egen investerande verksamhet. Vissa parter upplever också att 
Göteborg Konsts förhållningssätt är alltför strikt och man önskar att syftet med 
enprocentsregeln förtydligas. Att några av stadens parter verkar vilja äga processen själva 
är svårtolkat men antyder brister i övergripande styrsystem, att det saknas verktyg för den 
ansvariga parten (kulturnämnden genom kulturförvaltningen) och att otydlighet råder när 
det gäller roller, mandat och innehåll.  

Kulturförvaltningens uppdrag är att ta fram kvalitativ konst till stadens gemensamma rum 
i ett helhetsperspektiv och för en jämlik stad. Konstgestaltning ska vara självständig, 
konst som har sitt eget syfte. Göteborg Konst upphandlar enbart professionella konstnärer 
(baserat på utbildning och verksamhet). Det finns aktörer som betraktar konstnärer som 
uppdragstagare som ska uppfylla färdiga koncept med tydlig förprogrammerad funktion 
menar Göteborg Konst. Beställarna är inte alltid medvetna om denna skillnad. Göteborg 
Konsts uppdrag skulle kunna förtydligas i denna del. Ordval och pedagogik blir viktiga i 
samarbeten mellan förvaltningarna när tolkningssvårigheter uppstår. Frågan är vilka som 
har tolkningsutrymmet när verktyg och beslut ligger hos beställare som inte äger 
sakkunskap inom konstområdet. De övergripande målen för stadens konstpolitik, där 
kulturförvaltningen har ett kärnuppdrag, blir då svåra att uppfylla i avvägningen mot de 
tekniska förvaltningar som exempelvis har infrastruktur eller bostadsproduktion som 
kärnuppdrag.  
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Stockholms stad och Uppsala kommun 

Organisation 
Stockholm konst utgör en enhet inom Stockholms kulturförvaltning och är processägare 
för tillämpning av enprocentsregeln2. Stockholm konst leder hela processen från 
beställning till genomförande och ansvarar för stadens förvaltning av konst. Enheten har 
fyra medarbetare (chef, projektchef och två projektsamordnare). Dessa arbetar med 
tillkomst av konst enligt enprocentsregeln. Stockholm konst har upprättat eget ramavtal 
med 15 konstprojektledare (motsvarande ”konstkonsulter” i Göteborgs Stad).  

Uppdragsgivare (beställare) är stadens byggande förvaltningar, stadens kommunala bolag 
samt privata aktörer. Stadens egna nämndförvaltningar ska följa enprocentsregeln genom 
Stockholm konst. De kommunala bolagen ska tillämpa enprocentsregeln men kan välja 
om de vill beställa konstgestaltning genom Stockholm konst. Somliga bolag har handlat 
upp egna konstprojektledare.  

Kulturförvaltningen i Uppsala kommun ansvarar genom Avdelningen för offentlig 
konst för tillämpning av enprocentsregeln.3 Avdelningen för offentlig konst har 10 
anställda medarbetare varav fem är fast anställda. Avdelningen har dessutom ramavtal 
med 15 konstkonsulter. Tre intendenter arbetar fram avtal med konstkonsulter och 
konstnärer vid tillämpning av enprocentsregeln.  

Tillämpning av enprocentregeln sker genom kulturnämnden och kulturförvaltningen 
genom att kulturnämnden fördelar investeringsmedel till offentlig konst i den årliga 
budgeten. Under 2019 disponerade kulturförvaltningen 30 miljoner kronor för offentlig 
konst i gemensamma miljöer. Det åligger därför kulturnämnden att ta initiativ till 
konstgestaltning och inte i första hand stadens nämndförvaltningar. Kulturförvaltningen 
erbjuder dessutom sina tjänster till kommunala fastighetsbolag. Nya direktiv har nyss 
föreslagits som innebär att kommunens fastighetsbolag kan avsätta en procent av sina 
investeringar till konstgestaltning. 

Ett kommunalt bolag kan ansöka om offentlig konst i samband med byggprojekt om det 
handlar om platser som har många offentliga besökare, är tillgängliga för allmänheten 
eller har verksamhet som inriktar sig till barn och ungdomar. Det allmännyttiga 
bostadsbolaget Uppsalahem önskar anlita avdelningen för offentlig konst bland annat för 
att garantera att konstgestaltningen hanteras genom sakkunskap, att den blir jämställd, 
uppfyller god kvalitet och innebär en rättvis ersättning till samtliga konstnärer i 
kommunen. Kulturförvaltningens arbete med bolagen är under utredning. Avdelningen 
för offentlig konst kommer överens med bolaget ifråga om en budget för 
konstgestaltningen, projektleder processen och kommer därefter att fakturera bolaget 
kostnader för projektet. 

Styrdokument 

Som kommuner omfattas Stockholms och Uppsalas förvaltningar och helägda 
kommunala bolag av överordnade styrdokument såsom kommunfullmäktiges budget, 
reglementen, ägardirektiv och budgetar. 

2 Stockholms förtroendevalda beslutade att införa en enprocentsregel år 1963. 
3 En enprocentsregel för inköp av konst till offentliga byggnader och anläggningar har funnits 
sedan 1947 men tillämpas i nuvarande form sedan 2006. 
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Stockholms stads reglemente för kulturnämnden4 slår fast att det åligger nämnden bland 
annat att bedriva utställnings- och programverksamhet och svara för konstnärlig 
utsmyckning av allmänna platser. 
I förslag till verksamhetsplan för Stockholms kulturförvaltning 20195 framhålls att 
offentlig utsmyckning genom enprocentsregeln sker i nära samråd och samarbete med 
kommunala byggherrar, exploatörer och samhällsplanerare. Stadens konst ska vara synlig 
i stadens egna lokaler och utomhus på allmän plats. Genom ett utvecklat samarbete med 
stadens bolag och förvaltningar kring enprocentsregeln tillförs konstnärlig gestaltning i 
det offentliga rummet. Genom tillämpning av enprocentsregeln tillkommer konst av hög 
kvalitet på allmän platsmark och i skolor, förskolor, äldreboenden, bostäder och 
Stockholms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om, bygger till eller nytt i egen 
regi. Förväntat resultat är bland annat att Stockholms stads beställare liksom 
internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om 
verksamhetsområdet och enprocentsregeln och att enprocentsregeln efterlevs. 

Uppsalas kommuns verksamhetsplan för kulturnämnden anger de övergripande målen 
samt de ekonomiska ramarna för den offentliga konsten. Kulturnämnden har på uppdrag 
av kommunfullmäktige tagit fram en modell för samarbete med berörda nämnder och 
bolag för att på så sätt möjliggöra att offentlig konst blir en integrerad del av stadsmiljön 
samt av miljön på landsbygden. Kulturförvaltningen har också tagit fram särskilda 
riktlinjer för arbetet med offentlig konst (2017).6 Riktlinjerna visar kulturförvaltningens 
ansvar och arbetsprocesser när det gäller offentlig konst. Riktlinjerna anger tydliga och 
transparenta anvisningar och rutiner som fungerar som stöd för de som arbetar med 
gestaltningsprojekt, förvaltning och underhåll.  
 

Arbetsprocesser 
Stockholm konst leder varje konstprojekt fram till invigningen av det nya offentliga 
konstverket. När en beställare är beredd att börja diskutera tillämpning av 
enprocentregeln i ett eller flera projekt inleds dialogen med Stockholm konst.  

För varje projekt bildas en samrådsgrupp. Den består av beställare och beställarens 
representanter, brukare och representanter för Stockholm konst. I samband med större 
projekt, över 500 000 kronor, ingår två kommunalpolitiker från Stockholms konstråd, en 
från varje partiblock. Konstrådet är ett politiskt tillsatt organ som har en rådgivande roll. 

Stockholm konsts projekt förutsätter ett beslut om omgestaltning eller nybyggnad av 
något slag, i något av stadens bolag eller på någon av stadens förvaltningar.  

Processbeskrivning för Stockholm konsts tillämpning av enprocentsregeln redovisas i 
Bilaga 4. Bilagan innehåller även kopia av en mall som innehåller underlag för 
beställning till Stockholm konst gällande konstnärlig gestaltning. 

Avdelning för offentlig konst i Uppsala planerar konstgestaltning i kulturförvaltningens 
sakkunniggrupp för offentlig konst7. Initiativ till konstprojekt för utomhusmiljöer kan 
komma från kulturförvaltningen, kulturnämnden, konstnärer, stadsbyggnadsförvaltningen 
eller allmänheten. Förslag till platser tas fram av kulturförvaltningens sakkunniggrupp för 
offentlig konst. Kulturnämnden tar beslut om förslag till fördelning av investerings-
medlen.  

 
4 Kommunfullmäktiges beslut den 8 april 2019, § 19 Dnr KS 2018/453 
5 Verksamhetsplan 2019. Dnr: 1.1/175/2019 
6 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riktlinjer-for-arbetet-med- 
uppsala-kommuns-offentliga-konst/ 
7 Sakkunniggruppen består av personer med expertkompetens inom konstområdet. 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riktlinjer-for-arbetet-med-%20uppsala-kommuns-offentliga-konst/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riktlinjer-for-arbetet-med-%20uppsala-kommuns-offentliga-konst/
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Vidare beslutar kulturnämnden om konstnärliga gestaltningsuppdrag över 600 000 
kronor. (Sådana konstprojekt hanteras av sakkunniggruppen och tas vidare till 
kulturnämnden för beslut). Inköp och gestaltningsprojekt under 600 000 kronor 
genomförs av kulturförvaltningen, avdelningen för offentlig konst, på delegation av 
kulturnämnden. 

Medborgardialog hålls i alla projekt. Dialogerna är rådgivande, inte beslutande. En 
konstkommitté bildas projektspecifikt och består av representanter för institutionen, 
brukare och/eller medborgare och boende i ett område. Om gestaltningen avser en skola, 
fritidsgård eller kulturcentrum består konstkommittén av elever och lärare eller andra ur 
personalen. 

Kulturförvaltningen i Uppsala kommun följer två olika arbetsprocesser, en för offentlig 
konstgestaltning på allmän mark och en för gestaltningsprojekt knutna till institution. 
Processbeskrivning Uppsala kulturförvaltnings tillämpning av enprocentsregeln redovisas 
i bilaga 4. 

Finansiering 

Stockholm konsts löpande verksamhet finansieras genom enhetens driftsbudget och 
används för administration, projektledning genom Stockholm konsts anställda tjänstemän, 
förvaltning av konstverken, kommunikation, upphandling av jurist, hantering av 
konstsamlingen samt inköp av lösa verk. Stockholm konst kan även göra egna satsningar 
i mindre skala eller lägga en del av sin driftsbudget på att synliggöra ett eller flera 
befintliga konstverk. De senaste två åren har politikerna i kulturnämnden också anslagit 
riktade medel för att möjliggöra temporär och performativ konst. 

Finansieringen av den offentliga konsten är helt och hållet projektdriven – medlen för 
konst avsätts först då en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag har fått ett 
politiskt beslut om ny-, om- eller tillbyggnad. Upphandling av konstprojektledare, 
konstnärer och genomförande av konsten bekostas genom att beställarna gör en formell 
beställning för en viss kostnad som utgör en procent av byggprojektets investeringsmedel. 
Stockholm konst upphandlar konstprojektledare och konstnärer och producerar konsten 
och i egen regi inom ramen för beställningsbeloppet. Kostnaderna faktureras 
byggherrarna efter en överenskommen betalplan i beställningen. 

Enprocentsanslaget bekostar hela konstprocessen, det vill säga material till produktion av 
konstverken, arvoden till konstnärer och konstprojektledare samt arvoden till Stockholms 
konstråd. Finansieringen avser såväl all allmän platsmark som byggnader.  

Avdelningen för offentlig konst inom Uppsala kulturförvaltning erhåller en årlig 
andel av Uppsala kommuns investeringsmedel. Avsättning för offentlig konst sker via 
kulturnämnden som är en investerade nämnd. År 2019 var andelen av kommunens 
investeringsmedel för offentlig konst 30 miljoner kronor. Från och med år 2018 beräknas 
anslaget på investeringar i all skattefinansierad verksamhet (som inte tar ut avgifter för 
sin verksamhet). I kulturnämndens driftsbudget avsätts ytterligare medel för reparationer 
och underhåll samt övriga kostnader för avdelningen; personal, hyra och allt annat som 
ingår drift av en avdelning. Reinvestering finansieras genom driftsbudget. 

När det gäller nämndens investeringsposter uppger kulturförvaltningen att det är extremt 
noga vad som får ingå och vad som inte får ingå i beräkningsgrunden och hur uppgifter 
tas fram. Det finns dessutom rutiner för vilka medel som får föras över från ett år till 
nästa. Avdelningen samarbetar med en ekonomi-controller. Kulturförvaltningens 
avdelning för offentlig konst upprättar årligen ett förslag till fördelning av anslaget till 
offentlig konst. Kulturnämnden tar beslut om förslaget till fördelning av 
investeringsmedlen. 
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När den detaljerade investeringsbudgeten beslutas i början av året finns också en ganska 
stor pott ofördelade medel som kan tas i anspråk efter avstämning med nämndens 
presidium, allt eftersom nya stadsplaner tas fram. Även befintliga områden kan komma 
ifråga för offentlig gestaltning utifrån att stadsdelen till exempel saknar konstverk eller att 
ett konstverk lyfter fram en särskild tematik i området. 

Avdelningen för offentlig konst inom Uppsala kulturförvaltning arbetar också med 
tillfällig offentlig konst i det offentliga rummet. Arbetssättet gör det möjligt att använda 
mer tillfälliga material, att kunna vara aktuell och att samarbeta med olika parter, till 
exempel näringslivet eller universiteten.  

Under hösten 2019 utreds en ny beräkningsgrund för den avsättning som sker till 
konstgestaltning enligt enprocentsregeln. Nya direktiv kommer också förslagsvis att 
innebära att kommunens fastighetsbolag kan avsätta en procent av sina investeringar till 
konstgestaltning. Sannolikt kommer kulturförvaltningen då att fakturera bolagen för sina 
tjänster.  

 

Upphandling 

Stockholm konst upphandlar konstprojektledare och konstnärer i egen regi och 
ersättningen till dem sker via enprocentsanslaget från beställarnas investeringsbudget 
såsom redan har nämnts.  

Stockholm konst har upphandlat konstnärer enligt undantagsbestämmelserna i 6 kap. 14 § 
LOU utan föregående annonsering vid upphandlingar av konstnärer. Dock överväger man 
att ändra inriktning och övergå till att tillämpa upphandling enligt huvudreglerna. I några 
fall har konstupphandlingar enligt undantagsbestämmelserna blivit överklagade och det 
anses påfrestande av flera skäl, inte minst kan konsekvenserna för konstnären bli 
betungande. 

Avdelningen för offentlig konst inom Uppsala kulturförvaltning upphandlingsenhet 
inom kommunen som stöd och som har hand om ramavtalet för konstkonsulter, 
tillhandahåller mallar med mera.  Konstnärer kan bjudas in till konstnärliga 
gestaltningsuppdrag genom Open Call (urvalsförfarande). Oftast upphandlas konstnärer 
enligt bestämmelserna i 6 kap. 14 § 1 LOU om ett förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering (undantags-bestämmelsen). 

Avdelningen upphandlar helst konstnärer genom att tillämpa undantagsbestämmelsen i 
LOU. Det avser man fortsätta med eftersom kulturförvaltningen i Uppsala bedömer att 
modellen har fungerat väl och att det är möjligt att förhålla sig till politiken, juridiken och 
dialogen med invånarna. Det viktigaste är att konstnären kommer in tidigt i processen och 
att man får möjlighet att modellera fram förslaget genom att bolla skissandet. 
Avdelningen är ytterst noggrann med formalia, beslutsunderlag och dokumentationer.  

 

Förvaltning 

Stockholm Konst har förvaltningsansvar för stadens konstsamling. Det tillkommer cirka 
fem konstverk på allmän plats varje år. Tidigare förvaltade Stockholms stadsmuseum 
konsten på allmän plats men nu har ansvaret överförts till Stockholm konst. Stockholm 
konst har tillgång till egna antikvarier och konservatorer som utför ständig tillsyn och 
underhåll av den offentliga konsten. Driftsbudget för förvaltning är emellertid ansträngd 
och växer inte i takt med tillkomsten av nya verk. De kommunala bolagen och 
förvaltningarna förvaltar den publika konsten inom sina förvaltningsområden.  
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Uppsala kulturförvaltning har en reparations- och underhållsplan för offentlig konst i 
utomhusmiljö för flera år och en tillsyn görs två gånger varje år av samtliga verk. 
Kulturförvaltningen gör även större insatser för ett utvalt antal verk varje år. Till detta 
kommer akuta insatser på grund av skadegörelse.  

Kvalitet 
Stockholm konst arbetar med platsspecifika eller byggnadsanknutna konstverk där 
konsten skapas för en bestämd plats och ska fungera i ett visst sammanhang eller en viss 
miljö. Stockholm konst finansierar, genom sin driftsbudget temporär och performativ 
konst. Stockholm konst kan även göra egna satsningar i mindre skala eller lägga en del av 
sin driftsbudget på att synliggöra ett eller flera befintliga konstverk. 

Stockholm konst önskar kopplas in tidigt vid planering av byggprojekt, helst i tidiga 
planskeden. Ju tidigare konstgestaltningen kan starta i projektet desto större är 
möjligheten att åstadkomma integrerade lösningar i samverkan mellan gestaltande 
kompetenser.  

Kulturförvaltningen i Uppsala artikulerar tydliga kvalitetskrav kopplade till gestaltning 
av offentlig konst enligt enprocentsregeln. Kvalitetskraven avser dels konstgestaltningen 
och konstverken i sig, dels konstens lokalisering och geografiska spridning i kommunen.  

Kvalitetskraven avser även hur konsten påverkar människor och landskap och vilka 
principer som ska vara ledande. Konsten ska bidra till trygga och tillgängliga miljöer eller 
placeras i politiskt prioriterade områden. Mångfald och genus ska beaktas i kommunens 
samling av offentlig konst i dess helhet liksom att hållbarhet och miljöhänsyn ska 
känneteckna gestaltningarna. Skötsel- och vårdplaner ska upprättas. Det ingår i 
konstnärens uppdrag att utgå från den aktuella platsens verksamhet, inriktning och 
närområdets karaktär och historik. Även valet av konstnärer ska präglas kvalitet genom 
mångfald, åldersspridning och genus för att få en så jämlik samling som möjligt. Det är 
också viktigt att konstsamlingen som helhet har en spridning av material och teknik. 
Vidare betonar kulturförvaltningen samsyn i arvodering av konstnärer som kommunen 
anlitar.  

Inte minst ställs tydliga krav på medborgardialog. Dialogens mål är att öka transparensen 
och inflytandet i processen. Inkomna åsikter och resultat av dialog förs vidare till 
kulturnämnden. Dialogarbetet kan också ingå i konstnärens förberedande arbete. Hur 
omfattande dialogen blir och vilken metod som används beror också på utrymmet i 
projektets budget och tidsplan. Dialog kan hållas upp till fyra gånger i varje process. 

Som redan har nämnts arbetar avdelningen för offentlig konst också med tillfällig 
offentlig konst i det offentliga rummet med motiveringen att det då är möjligt att använda 
mer tillfälliga material, att kunna vara aktuell och att samarbeta med olika parter, till 
exempel näringslivet eller universiteten. 

Samverkan och strategisk planering 
Stockholm konst ingår bland de aktörer som stadens exploateringskontor sammankallar i 
tidiga skeden. Processerna kan pågå parallellt under en längre period. Ofta representeras 
Stockholm konst av en konstprojektledare även i dessa tidiga skeden liksom i definierade 
konstprojekt i senare skeden. När en systemhandling börjar tas fram (inom ramen för 
detaljplanering) är det ofta lämpligt att en konstnär upphandlas.  

Målsättningen är att konstkompetenser ska kopplas in i ett så tidigt skede som möjligt så 
att konst, landskapsarkitektur och arkitektur på allvar ges möjlighet att samverka till en 
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väl integrerad helhet och att offentlig konst finns med som en självklar del i diskussionen 
då nya områden utvecklas inom staden, från markanvisningsskedet och framåt.  

Ett viktigt instrument är den skriftliga principöverenskommelse som har träffats med 
stadens exploateringskontor om samverkan. Överenskommelsen har gjort det möjligt att 
under arbetet med konstprogrammen ta helhetsgrepp kring hela stadsutvecklingsområden, 
istället för att den offentliga konsten kopplas in under respektive genomförandeskede. 

Detta har öppnat upp för att enprocentsmedlen kan tillämpas mer strategiskt och effektivt. 
Överenskommelserna har lett till helhetsintegrerade gestaltningar genom att 
konstkompetensen tidigt kopplas in som likvärdig part till planerare och andra gestaltande 
kompetenser istället för att konsten blir till en ”kommentar” till ett redan färdigt gestaltat 
utomhus- eller inomhusrum. Sådana samarbeten har fött nya tankar om de offentliga 
rummens utformning. På det sättet kan också de ekonomiska resurserna för gestaltningen 
som helhet kan användas mer effektivt. Det har varit ett mål i arbetet att successivt 
förhandla fram principöverenskommelser för hur enprocentsregeln skall tillämpas så att 
den blir en självklar del av arbetsprocessen både hos förvaltningar och bolag. 

Uppsala kulturförvaltning, avdelningen för offentlig konst deltar i 
stadsbyggnadsförvaltningens visions- och detaljplanearbete för nya områden. På så sätt 
kan de konstnärliga gestaltningarna samspela med de politiska visionerna för 
stadsutvecklingen. 

Förslag till platser för offentlig konst avgörs av förvaltningen efter en dialog med 
kommunens nämnder och fastighetsbolag och aktuella planer för ny- och 
ombyggnationer. Förslaget till platser för konstgestaltning utgår bland annat från 
kommunens stads- och landsbygdsutvecklingsplaner. 

Uppföljning och information 
Stockholm konst dokumenterar och rapporterar nya offentliga verk som tillkommit på 
allmän plats. Stockholm konsts webbsida innehåller information om var offentliga 
konstverk har skapats, både på allmän plats och hos kommunala byggherrar.  

Stockholm konst har också till uppgift att förklara fördelarna med enprocentsregeln för 
kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar. Enhetens webbsida förmedlar sådana 
fördelar på ett intresseväckande och engagerande sätt. 

Uppsala kulturförvaltning informerar kontinuerligt kulturnämnden om 
gestaltningsprojekt. Eftersom Uppsala kulturförvaltning tillämpar enprocentsregeln 
genom en egen investeringsbudget för konstgestaltning är inte uppföljningsuppdraget av 
samma typ som för en kommun där andra parter ska avsätta medel var för sig. 

På kulturförvaltningens webbplats finns information om offentlig konst i text, bild och i 
animerad form (videos). Kulturförvaltningen har också utvecklat så kallade konststråk, 
där konstverk som på något sätt hänger ihop med varandra har placerats utmed 
sammanhängande stråk. Platsspecifika konstverk och konststråk visas på en interaktiv 
karta på webbplatsen i syfte att intressera medborgarna att ta del av den offentliga 
konsten. Informationen innehåller data om placering av samtliga offentliga konstverk 
utomhus och konststråkens sträckningar. Kulturförvaltningen håller kontinuerligt 
allmänna och beställda visningar av den offentliga konsten och arrangerar fyra 
utställningar per år. 
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Karlstads kommun, Uddevalla kommun och Fyrbodals 
kommunalförbund 
Nedan redovisas översiktligt arbetsprocesser gällande enprocentregeln inom Karlstads 
och Uddevalla kommuner samt inom Fyrbodals kommunalförbund så som de framgår av 
kommunernas webbplatser och i förekommande fall av styrdokument och 
personkontakter. Följande beskrivningar är således inte heltäckande beskrivningar men de 
innehåller aspekter som är av värde för denna utredning. 

Karlstads kommun  
Karlstads kommun har beslutat att från och med år 2009 avsätta en procent av 
byggkostnaderna vid alla större projekt i kommunal regi till konstnärlig gestaltning.8 Det 
gäller projekt med en budget över fem miljoner kronor. 

Organisation 
Utpekade kommunala förvaltningar är teknik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. För att hantera denna satsning på 
offentlig konst i Karlstad har ett råd för konstnärlig gestaltning bildats med en 
rådgivande roll. Rådet är sammansatt av representanter från de respektive kommunala 
förvaltningarna, tre externa representanter med kompetens inom konstområdet och en 
extern representant med stadsplaneringskompetens. Kultur- och fritidsförvaltningens 
representant är rådets ordförande. 

Arbetsprocesser 
Rådet för konstnärlig gestaltning har ansvar för att årligen och i nära samverkan med den 
ordinarie projektorganisationen för investeringsprojekt inom teknik- och fastighets-
förvaltningen 

− föreslå vilka projekt som ska få pengar till konstnärlig gestaltning utifrån en
förteckning över samtliga under året aktuella investerings- och
exploateringsprojekt,

− föreslå en ekonomisk fördelning mellan de utvalda projekten inom tillgänglig
ekonomisk ram,

− föreslå inriktning och ramar för den konstnärliga gestaltningen i varje utvalt
projekt,

− föreslå lämplig konstnär och

− fungera som bollplank och rådgivare till utsedd konstnär och projektledaren i
investeringsprojektet under arbetets gång.

Rådets förslag fastställs årligen av teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott när det 
gäller de viktigaste besluten, exempelvis om budget.  

Finansiering 
En procent av byggkostnaderna vid projekt med en budget över fem miljoner kronor 
avsätts till en samlad ”pott” som fördelas på lämpliga projekt där konstnärlig gestaltning 
anses särskilt viktigt.  

Upphandling 
Karlstads kommun upphandlar konstnärer både under och över direktupphandlings-
gränsen (587 000 kronor). Upphandling över direktupphandlingsgränsen sker enligt 
undantagsbestämmelsen i LOU. Ofta upphandlas inledande skissuppdrag. Kommunen 
tillämpar även upphandling enligt urvalsförfarande med föregående annonsering. Rådet 

8 Karlstads kommun (2019):   Om enprocentsregeln och rådet för konstnärlig gestaltning.  
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Konst-och-museer/Radet-for-konstnarlig-gestaltning/ 
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för konstnärlig gestaltning har ansvar för och genomför upphandling av konstnärerna. 
Kommunen har en egen upphandlingsenhet som stöder rådets verksamhet. 

Förvaltning 
Skötsel och underhåll av konstverk på kvartersmark eller i byggnader ansvarar respektive 
fastighetsägare för. Skötsel och underhåll av konstverk på allmän platsmark faller delvis 
på parkenheten inom teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Kvalitet 
Karlstads kommun ställer krav på att konstnärer ska vara professionellt verksamma, ha en 
konstnärlig högskoleutbildning eller ha varit yrkesverksamma som konstnär i minst tre år 
samt ha uppvisat hög kvalitet i sina konstnärliga uttryck. Vid bedömning och urval av 
konstnär tillämpas följande kriterier:  
 

− Platsens identitet (samspel med omgivningen). 
− Konstnärligt uttryck och originalitet.  
− Konstnärlig intention.  
− Realiserbarhet (även i förhållande till budget).  
− Brukarperspektivet.  
− Drift och underhåll (ur fastighetsägarperspektiv). 

Samverkan och strategisk planering 
Samverkan mellan berörda förvaltningar är konkret genom att dessa verkar i det 
gemensamma gestaltningsråd som årligen gemensamt beslutar om urval av projekt, 
ekonomisk fördelning, ramar och inriktning samt val av konstnär. Förfarandet innebär 
samtidigt förutsättningar för strategisk planering.  

Uppföljning och information 
Rådet för konstnärlig gestaltning presenterar sin verksamhet på kommunens webbplats. 
Där kan man också ta del av genomförda och pågående konstprojekt.  
 

Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun fattade nyligen beslut om tillämpningsanvisningar som beskriver hur 
man ska arbeta med kommunens version av enprocentsregeln.  

Organisation 
Förslag till beslut ska beredas och föreslås av en förvaltningsgemensam arbetsgrupp, ett 
gestaltningsråd, som tar fram förslag till beslut i kultur och fritidsnämnden.  

Styrdokument 
Uddevalla kommun har formulerat ett styrdokument för tillämpning av enprocentsregel 
till konstnärlig gestaltning i maj 2019: ”Tillämpningsanvisningar avseende 1% av 
kommunens investeringsbudget till konstnärlig gestaltning.”  Uddevalla kommun 
framhåller att den offentliga miljön är allas och när de offentliga rummen fungerar som 
bäst utgör de uttryck för en särskild konstform, stadsbyggnadskonsten. Offentlig 
gestaltning kan verka som livgivare av de offentliga utrymmena och som katalysator för 
det offentliga samtalet. 

Arbetsprocesser 
Gestaltningsrådet ansvarar för framtagandet av en konstplan. Planen ska vara långsiktig 
och utgå från kommunens investeringsplan samt inkludera utveckling av befintliga 
platser. I planen försöker rådet finna en balans mellan utveckling av befintliga miljöer 
och nyskapade miljöer (utvalda byggprojekt och infrastruktursatsningar). Beslut om den 
konstnärliga gestaltningen fattas i kultur och fritidsnämnden.  
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Finansiering 
Medlen för den konstnärliga gestaltningen förvaltas av kultur och fritidsnämnden som 
enligt sitt reglemente ansvarar för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och 
byggnader. Finansieringsförfarandet är detaljerat och innehåller beräkningsexempel. 
Enprocentsregeln ska baseras på genomförda investeringar över tid och beräkningsgrund 
för enprocentsregeln föreslås vara den investeringsnivå som kommunen anser vara god 
ekonomisk hushållning för skattefinansierade investeringar. I kommunens bestämmelser 
för anläggningstillgångar och avskrivning anges att konst har obegränsad livslängd och 
ett bestående värde. Därför ska kostnader för konst inte skrivas av. Medlen behöver inte 
fördelas proportionellt mellan de för året aktuella investeringarna, fördelningen ska 
baseras på byggnader, eller rummen mellan husen, som ska framhävas på olika sätt. I 
tillämpningsanvisningarna fastslås att medel för underhåll ska avsättas i relation till 
nyinvesteringen per år och att dessa medel ligger utöver investeringsbeloppet. Budget för 
underhåll samlas under samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att det utförs efter 
samråd med kultur- och fritid.  

Upphandling 
Uddevalla kommun upphandlar konstnärer både under och över direktupphandlings-
gränsen (587 000 kronor). Förfarandet förklaras tydligt på kommunens webbplats. 
Upphandlingsförfarande över direktupphandlingsgränsen sker genom att en konstkonsult 
först upphandlas och ett konstprogram tas fram som ska antas av kultur och 
fritidsnämnden. Projektet utannonseras enligt LOU. Beslut om konstnär tas av en 
projektspecifik grupp där gärna representanter för personal och tänkta brukare ingår, 
liksom eventuellt kommunens byggprojektledare. 

Kvalitet 
Uddevalla kommun vänder sig till yrkesverksamma konstnärer med konstnärlig 
högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet och tar gärna emot även yngre sökande. 
Vid bedömning av inkomna skisser beaktas följande aspekter: 

− Estetiska, konstnärliga, förväntad verkshöjd.
− Genussammanhang.
− Samverkan med miljö och arkitektur.
− Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet.
− Materialval och tekniska lösningar.
− Brukarperspektiv.
− Konstverkets hållbarhet och sammanhang det ska placeras i.
− Drift och underhållsaspekter.
− Genomförande.

Förvaltning 
Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för framtagandet av en underhållsplan för den 
offentliga konsten, framtagandet av plan för regelbundna kontroller av befintlig konst och 
uppdatering av konsten i kommunens GIS-karta.9 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ansvarar för underhåll av konstverken efter samråd med kultur och fritidsförvaltningen.  

Samverkan och strategisk planering 
Samverkan mellan berörda förvaltningar sker genom en förvaltningsgemensam 
arbetsgrupp, gestaltningsrådet, vilket har beslutsmandat avseende vilka förslag som ska 
gå vidare till beslut i nämnd.  

9 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, 
analysera och presentera geografiska data. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geografisk_databas
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Uppföljning och information 
Uddevalla kommuns webbplats har information om konstverk i stadens offentliga 
miljöer. Där kan man också ta del av foldern ”Konst i Uddevalla centrum”.  
 
 

Fyrbodal 
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i 
Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland10. Fyrbodals 
kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland.  
 
Organisation 
Samtliga Fyrbodals kommuner har bildat förvaltningsövergripande grupper med ansvar 
för offentlig gestaltning och konst i offentlig miljö. Gruppen kan vara sammansatt av 
politiker och tjänstemän eller enbart tjänstemän. 
 
Styrdokument 
Projektet Konst i offentlig miljö – en framtidsfaktor i Fyrbodal startades år 2007 med 
följande mål: 
 

− Att med hög konstnärlig medverkan och kompetens inspirera till ett 
förvaltningsövergripande samarbete kring offentlig miljö i fjorton kommuner. 

− Att medverka till att konstplaner tas fram i kommunerna som ett komplement till 
det kommunala strategiska arbetet med den offentliga miljön. 

− Att väcka inspiration till att konstnärlig medverkan ska komma in tidigt i 
planeringsprocessen och bli en integrerad del av arbetet. 

− Att öka kunskapen hos kommunala företrädare och kommuninvånare om 
gestaltning och attraktivitet och den offentliga miljöns betydelse. 

Fyrbodal har under 2010 tagit fram ett ramverk för hur kommunerna ska arbeta med 
gestaltning av den offentliga miljön, Styrdokumentet Offentlig miljö som konstform 
Fyrbodalmodellen. Styrdokument för gestaltning av offentliga miljöer 11.  
Fyrbodalmodellens betonar att det finns behov av att synliggöra de beslutsprocesser som 
har betydelse för offentliga gemensamma rum för att frågor om ambitionsnivå och 
gestaltning ska komma in tidigt i programarbeten, planarbeten och projektering. En 
gemensam inventering av beslutsprocesserna ger en fördjupad gemensam kunskap om var 
kontrollpunkter bör läggas.  
 
Arbetsprocesser  
Investeringar bereds av beredningsgruppen för offentlig miljö. Gruppens beslut ska vara 
vägledande för fortsatt arbete och uttrycka vilka behov som ska/bör tillgodoses. Gruppen 
ska också grovt fördela årliga resurser för konstnärlig gestaltning.  

Finansiering 
Varje kommun avsätter en procent av budgeten för kommunala investeringar till att 
användas för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Alla investeringar och projekt 
med en kostnad över en miljon kronor eller projekt och objekt med sådana förändringar 

 
10 Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, 
Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål. 
11 Fyrbodals kommunalförbund (2010): Offentlig miljö som konstform. Fyrbodalmodellen. 
Styrdokument för gestaltning av offentliga miljöer. Antaget av Fyrbodals direktion 2010. 
www.fyrbodal.se 
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som kan bedömas som strategiskt viktiga för framtida utformning av den offentliga 
miljön ska behandlas.  

 
Upphandling 
Fyrbodal konstaterar att det finns en utvecklad erfarenhet av och kunskap om 
upphandlingar av teknik och funktion vid projekteringar inom kommunal verksamhet 
men framhåller att gestaltning och utformning av offentlig miljö är svårare att 
kravspecificera. Det betonas att det är viktigt att utveckla och fördjupa kunskapen om 
programarbete och upphandling när det gäller gestaltning och att i större utsträckning ge 
skissuppdrag till konstnär och arkitekt/landskapsarkitekt tillsammans. Tävlingar förordas 
som upphandlingsförfarande vid större investeringar och projekt.  
 
Förvaltning 
Fyrbodalmodellen påpekar att drift också kan utvidgas till att omfatta även ansvar för att 
aktivera och levandegöra de offentliga gemensamma rummen. Genom att utveckla 
samarbetet mellan de kommunala förvaltningar och de politiska nämnder som berörs, 
stärks det kommunala arbetet med de offentliga gemensamma rummen.  

Kvalitet 
Fyrbodalmodellen innehåller en mycket utvecklad redovisning av kvalitetsaspekter med 
underliggande teori och idéer. Resonemanget bakom projektet är bland annat följande: 
”Alla pengar, varje krona som används inom kommunal ekonomi är varumärkesbyggande 
och påverkar kommunens attraktivitet…Även beslutsprocesser är varumärkesbyggande.” 
 
Ambitionen är att väcka inspiration till att konstnärlig medverkan ska komma in tidigt i 
planering-processen och bli en integrerad del av arbetet 
 
Fyrbodalmodellen beskriver hur konstens roll i det offentliga rummet har utvecklats till 
att vara mer undersökande och ifrågasättande. Tre roller för konsten i de offentliga 
gemensamma rummen skisseras: 
 

− i form av konstnärliga objekt som en del av gestaltningen av den offentliga 
miljön för skönhet, överraskning, eftertanke och stimulans, 
 

− som aktiv deltagande part i programarbeten och planeringsprocesser för hela 
miljöer – både undersökande och rumsgestaltande, 
 

− som aktör och livgivare av de offentliga rummen och som aktiverare och 
katalysator ör det offentliga samtalet. 

 
Samverkan och strategisk planering 
Fyrbodal anför att den offentliga miljön berör en stor del av de kommunala 
förvaltningarna och samverkan är därför en förutsättning för ökad kvalitet och stringens. 
Utarbetade stadsmiljö-, gestaltnings- eller kulturmiljöprogram tas upp som viktiga 
verktyg för gestaltning och utformning av attraktiva gemensamma offentliga rum.  
 

Uppföljning och information 
Fyrbodals kommunalförbund redovisar publikationer och aktiviteter som handlar om den 
offentliga miljön på sin webbplats12. Årligen arrangeras ett större seminarium under 
namnet Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling.  
 

 
12 https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/kultur/attraktiva-kommuner/ 
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Jämförelse av arbetsprocesser i Göteborgs Stad, Stockholms stad och Uppsala kommun vid tillämpning av enprocentsregeln.  Utskriftsformat: A3

Kommun 

Aspekter 

Projekt- och 
processledning 
vid tillämpning. 

Finansieringsformer Upphandling Interna 
styrdokument vid 
tillämpning av 
enprocentsregeln. 

Politiskt 
deltagande 

Strategisk 
planering 

Kvalitetskrav Konstens art Dialog och 
brukarmed-
verkan 

Förvaltning, 
skötsel och 
underhåll. 

Uppföljning 
och kommu-
nikation 

Göteborgs Stad, 
kulturförvaltningen 
Göteborg Konst 

Processledande i hela 
processen från 
initiativ av beställaren 
till slutfört konstverk. 
Beställaren 
upphandlar, 
konstkonsulten 
projektleder och 
Göteborg Konst 
processamordnar. För 
varje projekt bildas en 
samrådsgrupp. Ett 
konstprogram tas 
fram för vissa projekt. 

Driftsbudget för egen 
verksamhet. Konst-
produktion sker genom att 
exploatörerna själva 
upphandlar konst-
gestaltning inom sina 
avsatta enprocents-
budgetar.  

Upphandlar inte. 
Göteborg Konst ger 
råd om upphandling, 
såväl om direkt-
upphandling som 
urvalsförfarande. 

Har utvecklade 
arbetsprocessbeskrivning
ar och mallar för avtal 
och överenskommelser. 
Tecknar 
överenskommelser 
projektspecifikt med 
exploatörer. Reglementet 
för nämnden innehåller 
enprocentsregeln. 

Utskottet 
Göteborg Konst 
inrättades 2013 
med 7 leda-möter 
utsedda av kultur-
nämnden för att 
medverka i större 
projekt. Utskottet 
upphörde hösten 
2018. Idag finns 
inget politiskt 
deltagande i 
projekt 
finansierade av 
1%-regeln. 

Pågår delvis. 
Önskar utveckla 
den strategiska 
planeringen mer 
strukturerat. 
Samverkar med 
fastighetskontoret 
årligen i samband 
med markan-
visningsplanering. 

Mycket höga 
kvalitets-
definitioner. Ställer 
krav på konstnärer 
med utbildning 
eller likvärdig 
kompetens. Skiljer 
på konstnärlig 
gestaltning genom 
design eller 
arkitektur och 
självständig 
konstgestaltning 
utan 
programmerade 
funktioner. 

Göteborg Konst 
anser att 
konstgestaltning 
kan ske med 
samtliga uttryck, 
både permanenta 
fysiska verk och 
temporära verk som 
till exempel 
performanceverk. 
Göteborg Konst 
anser att 
samtidskonst och 
offentlig konst i 
gemensamma 
miljöer ska främjas. 

Göteborg Konst 
arbetar 
samordnande i 
projekten och för 
dialog med 
beställare och 
brukare. Göteborg 
Konst strävar efter 
att engagera såväl 
brukare som 
medborgare. 

Göteborg Konst har 
ansvar för skötsel 
och underhåll av 
konst som är 
placerad inomhus 
genom 
enprocentsregeln. 
Utomhuskonst 
förvaltas och sköts 
av park- och 
naturförvaltningen.  

Göteborg Konst 
rapporterar all 
konst som 
producerats i 
staden genom 
enprocentsmedel 
i stadens databas. 
Årsrapporter 
produceras med 
kommentarer till 
årets 
konstgestaltning 
och regelns 
efterlevnad. 
Göteborg Konsts 
webbsida 
innehåller 
information om 
var offentliga 
konstverk har 
skapats.  

Stockholms stad, 
kulturförvaltningen, 
Stockholm konst 

Processledande i hela 
processen från 
initiativ av beställaren 
till slutfört konstverk. 
Stockholm konst 
samordnar dialoger 
och upphandlar såväl 
konstkonsulter och 
konstnärer. För varje 
projekt bildas en 
samrådsgrupp.  Ett 
konstprogram tas 
fram för vissa projekt 

Finansieringen av den 
offentliga konsten är helt 
och hållet projektdriven. 
Beställarna skickar en 
beställning till Stockholm 
konst omfattande 
enprocents-beloppet i det 
aktuella projektet. 
Stockholm konst 
disponerar det avsatta 
beloppet enligt 
beställningen och 
upphandlar 
konstprojektledare och 
konstnärer i egen regi. 
Stockholm konst kan även 
göra egna satsningar i 
mindre skala eller lägga en 
del av sin driftsbudget på 
att synliggöra ett eller 
flera befintliga konstverk. 

Upphandlar i egen 
regi upp till det värde 
som beställningen 
omfattar. Har 
tillämpat 
direktupphandling 
både under och över 
direktupphandlings-
gränsen genom 
undantagsbestämmels
en i LOU. Planerar 
att övergå alltmer till 
urvalsförfarande på 
grund av många 
överklaganden. 
Stockholm konst 
använder driftsmedel 
för att upphandla 
juridiskt stöd till sina 
processer. 

Enprocentsregeln tas upp 
i kulturförvaltningens 
reglemente. Verksam-
hetsplanen anger ett 
utvecklat samarbete med 
stadens bolag och 
förvaltningar. Har intern 
arbetsprocessbeskrivning 
och flödesschema.  

I samband med 
större projekt, 
över 500 000 
kronor, ingår två 
kommun-politiker 
från Stockholms 
konstråd, en från 
varje partiblock. 
Konstrådet är ett 
politiskt tillsatt 
organ som har en 
rådgivande roll. 

Stockholm konst 
ingår bland de 
aktörer som 
exploateringskon-
toret sammankallar 
i tidiga skeden 
(genom en 
principöverens-
kommelse). 
Processerna kan 
pågå parallellt 
under en längre 
period. När en 
systemhandling 
börjar tas fram 
(inom ramen för 
detaljplanering) 
upphandlas ofta 
konstnären. 

Stockholm konst 
arbetar med plats-
specifika konstverk 
där konsten skapas 
för en bestämd 
plats och ska 
fungera i ett visst 
sammanhang eller 
en viss miljö. 
Stockholm konst 
hävdar att ju 
tidigare 
konstgestaltningen 
kan starta i 
projektet desto 
större är 
möjligheten att 
åstadkomma 
integrerade 
lösningar i 
samverkan mellan 
gestaltande 
kompetenser.  

Stockholm konst 
arbetar med 
samtliga 
uttrycksformer. Det 
kan även innefatta 
att vitalisera ett 
befintligt äldre 
konstverk. 
Stockholm konst 
tilldelas en 
driftsbudget för 
tillämpning av 
temporär och 
performativ konst i 
egen regi men också 
för att synliggöra ett 
eller flera befintliga 
konstverk. 

Stockholm konst 
för en dialog med 
samtliga berörda i 
projektet i den 
samrådsgrupp som 
bildas efter 
beställningen.  

Stockholm Konst 
har 
förvaltningsansvar 
för stadens 
konstsamling i 
offentlig miljö. 
Stockholm konst 
förvaltar och sköter 
all utomhuskonst på 
allmän plats.  

Stockholm konst 
dokumenterar 
nya offentliga 
verk som 
tillkommit på 
allmän plats. 
Stockholm 
konsts webbsida 
innehåller 
information om 
var offentliga 
konstverk har 
skapats. 
Stockholm konst 
har också till 
uppgift att 
förklara 
fördelarna med 
enprocentsregeln 
för kommunala 
byggherrar. 
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Kommun 

Aspekter   

Projekt- och 
processledning 
vid tillämpning. 

Finansieringsformer Upphandling Interna 
styrdokument vid 
tillämpning av 
enprocentsregeln. 

Politiskt 
deltagande 

Strategisk 
planering 

Kvalitetskrav Konstens art Dialog och 
brukarmed-
verkan 

Förvaltning, 
skötsel och 
underhåll. 

Uppföljning 
och kommu-
nikation 

Uppsala kommun, 
kulturförvaltningen, 
avdelningen för 
offentlig konst 

Processledande i hela 
processen från egna 
initiativ till slutfört 
konstverk. 
Avdelningens sak-
kunniggrupp med 
experter tar årligen tar 
fram ett förslag till 
platser för offentlig 
konst. Kulturnämnden 
beslutar om förslaget. 
Ett konstprogram tas 
alltid fram för varje 
projekt. 
 
 

En årlig andel av Uppsala 
kommuns 
investeringsmedel avsätts 
för offentlig konst genom 
kulturnämnden. 
Beräkningsgrunden är 
under utredning. 
Enprocentsmedlen får 
disponeras under flera år 
genom ett särskilt beslut. 

Upphandlar i egen 
regi. Tillämpar helst 
direktupphandling 
både under och över 
direktupphandlingsgr
änsen genom 
undantagsbestämmels
en i LOU. Beslut har 
sällan överklagats. 
Avdelningen för 
offentlig konst, 
anlitar stads-
byggnadskontorets 
jurister vid 
upphandling. Det 
finns även en särskild 
upphandlingsenhet 
inom kommunen som 
stöd 

Kulturnämndens 
verksamhetsplan anger 
ramarna för den 
offentliga konsten. Tagit 
fram en modell för att 
samarbeta med andra 
förvaltningar. Har två 
interna arbetsprocess-
beskrivningar. En för 
konst på allmän plats och 
en för institutions-
bunden konst. Har 
riktlinjer med 
anvisningar. Har 
flödesschema. 
 
 

Uppsala 
kulturnämnd 
beslutar dels om 
förvaltningens 
årliga förlag till 
platser för 
offentlig konst, 
dels om 
konstnärliga 
gestaltnings-
uppdrag över 
600 000 kronor. 

Förslag till platser 
för offentlig konst 
avgörs av 
förvaltningen efter 
en dialog med 
kommunens 
nämnder och 
fastighetsbolag och 
aktuella planer för 
ny- och 
ombyggnationer. 
Förslaget till 
platser för 
konstgestaltning 
utgår bland annat 
från kommunens 
stads- och 
landsbygdsutveckli
ngsplaner.  

 

 

Konsten ska bidra 
till trygga och 
tillgängliga miljöer 
eller placeras i 
politiskt 
prioriterade 
områden. 
Mångfald och 
genus ska beaktas i 
kommunens 
samling av 
offentlig konst i 
dess helhet liksom 
att hållbarhet och 
miljöhänsyn. 
Konstsamlingen 
ska som helhet ha 
en spridning av 
material och 
teknik. Valet av 
konstnärer ska 
präglas kvalitet 
genom mångfald, 
åldersspridning 
och genus  

Avdelningen för 
offentlig konst 
arbetar med 
samtliga 
uttrycksformer. 
Avdelningens 
arbetar även med 
konstgestaltning 
utmed stråk eller 
någon särskild 
tematik. 
Avdelningen arbetar 
med tillfällig konst i 
det med 
motiveringen att det 
då är möjligt att 
använda mer 
tillfälliga material, 
att kunna vara 
aktuell. 
Avdelningen 
tilldelas en pott 
ofördelade medel. 
Kan även 
synliggöra 
befintliga 
konstverk.  

Uppsala 
kulturförvaltning 
för dialog med 
berörda 
exploatörer, 
brukare och 
medborgare i 
samråd med 
ansvariga politiker. 
Dialogens mål är 
att öka 
transparensen och 
inflytandet i 
processen. 
Inkomna åsikter 
och resultat av 
dialog förs vidare 
till kulturnämnden. 
Hur omfattande 
dialogen blir och 
vilken metod som 
används beror på 
utrymmet i 
projektets budget 
och tidsplan. 
Dialog kan hållas 
upp till fyra gånger 
i varje process.  
Röstningsförfarand
en tillämpas inte.  
 
 

Uppsala 
kulturförvaltning 
har en reparations- 
och underhållsplan 
för offentlig konst i 
utomhusmiljö, för 
flera år och en 
tillsyn görs två 
gånger varje år av 
samtliga verk. 
Kulturförvaltningen 
gör även större 
insatser för ett 
utvalt antal verk 
varje år. Till detta 
kommer också 
akuta insatser på 
grund av 
skadegörelse.  
 

På 
kulturförvaltning
ens webbsida 
finns information 
om offentlig 
konst i text, bild 
och i animerad 
form (videos). 
Platsspecifika 
konstverk och 
konststråk visas i 
en interaktiv 
karta. 
Kulturförvaltning
en håller 
kontinuerligt 
allmänna och 
beställda 
visningar av den 
offentliga 
konsten och 
arrangerar fyra 
utställningar per 
år. 
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Utredning av Göteborgs Stads enprocentsregel 2019 Bilaga 7 

Ordförklaringar 

Det förekommer olika begrepp och benämningar i samband med tillämpning av 
enprocentsregeln. Ibland har dessa begrepp olika betydelser beroende på vilken aktör 
eller myndighet som använder dem. Vissa begrepp och benämningar är vedertagna och 
andra är nytillkomna och har inte en tydligt avgränsad innebörd. I detta avsnitt förklaras 
de vanligaste orden inom ramen för ämnet. Observera att ordförklaringarna är en tolkning 
av betydelsen i just detta sammanhang. 

Allmän plats. Allmän plats definieras i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:90), PBL, 
som en gata, en väg, en park, ett torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett 
för ett gemensamt behov. 

Avskrivning syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars 
värdeminskning och därmed uppta organisationens tillgångar till deras aktuella 
värde/bokfört värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång 
över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. För att förstå syftet med avskrivningar 
är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med 
en kostnad vilken uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte när den inköps. 
Anvisningar i Göteborgs Stad anger att det inte sker några avskrivningar på konst. När 
det gäller konstgestaltning för investeringsmedel kan man hämta information från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR1. 
Beloppsgräns. Vid tillämpning av enprocentsregeln förekommer olika beloppsgränser. 
Bestämmelser i lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, reglerar 
”tröskelvärden” och ”direktupphandlingsgränsen”. Tröskelvärdet är det beloppsvärde som 
avgör vilka regler en upphandling ska följa. Tröskelvärdet revideras vartannat år och de 
nuvarande beslutades av Europeiska kommissionen 1 januari 2018. Tröskelvärdet för 
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster är 7 113 450 kr. (”Konstnärligt och litterärt 
skapande samt tolkningar” (CPV 92310000 - 7) och ”Konstverk” (CPV 92311000 - 4) 
klassas som Sociala tjänster och andra särskilda tjänster). ”Direktupphandlingsgränsen” 
anger högsta upphandlingsvärde då direktupphandling får användas och det beräknas som 
en procentsats av tröskelvärdet. Från och med den 1 januari 2018 gäller 586 907 kr som 
direktupphandlingsgräns. Regeringen tillkännager i svensk författningssamling 
tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Det förekommer även ”beloppsgränser” i 
kommunernas anvisningar för tillämpning av en enprocentsregel där exempelvis 
konstgestaltningar över ett visst belopp ska beslutas politiskt. 

Byggherre. Med byggherre avses den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Definitionen ansluter till 1 kap. 
4 § PBL. 

Byggkostnad. Byggkostnaden ersätts av medel ur projektägarens investeringsbudget. 
Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som 
ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är 
pengar.  En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. 
Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats i form av 
andra resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form 
av minskade kostnader.  

1 RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och 
 Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal 
 bokföring redovisning. 



Göteborgs Stad kulturförvaltningen.  Utredning av Göteborgs Stads enprocentsregel 2019. 
Bilaga 7. 2019-12-10. 

2 (5) 

Direktupphandling. Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i 
viss form (19 kap. 4 § LOU). Andra former av upphandlingsförfaranden som används i 
samband med tillämpning av enprocentsregeln är urvalsförfarande med föregående 
annonsering och projekttävling. 

Enprocentsregeln. Enprocentsregeln innebär att en andel (en procent) av byggkostnaden 
eller investeringskostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning. Regeln började tillämpas 
av staten 1937 och alltfler kommuner och nästan alla regioner och/eller landsting har 
börjat tillämpa en liknande regel. 

Exploateringsavtal. Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan 
och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Exploateringsavtal ingås 
innan kommunen antar detaljplanen. Bestämmelser om exploateringsavtal finns i 6 kap. 
39–42 §§ PBL.  

Exploateringsområde. Ett exploateringsområde är i detta sammanhang ett område för 
nybyggnation som del i stadens utveckling (och inte en enskild eller minde fastighet). En 
dialog mellan kulturförvaltningen och fastighetskontoret kan ske för att identifiera 
markanvisningar och exploateringsområden som är på gång. Syftet är att säkerställa 
konstens plats i stadsutvecklingen. 

Gestaltningsgrupp. Begreppet används vanligen när flera parter samverkar i ett 
stadsutvecklingsprojekt, ofta när det finns ett övergripande gestaltningsprogram. I en 
sådan grupp ingår gestaltande kompetenser som arkitekter och landskapsarkitekter, dock 
inte alltid konstnärer. För det mesta inbjuds inte konstsakkunniga förrän långt senare eller 
i sista stund innan nästa skede inleds och mycket är beslutat för ett utvecklingsområde. 
Det är angeläget att konst, arkitektur, form och design kan samspela i olika ny- och 
ombyggnadsprocesser. Offentlig konst behöver flätas samman med arkitektur, form och 
platsspecifik kulturhistoria i planprocessen och ingå i gestaltningsprogrammen från 
början genom att de gestaltande kompetenserna samverkar från tidiga skeden.  

Konstgestaltning. Konstgestaltning är ett samlingsbegrepp som ersätter det äldre 
begreppet konstnärlig utsmyckning/gestaltning, vilket förekommer i äldre texter om 
enprocentsregeln. Konstgestaltning skiljer sig från annan gestaltning genom att den utförs 
av professionella konstnärer som är utbildade inom yrket eller har motsvarande 
kompetens. Konstgestaltning är inte synonymt med gestaltning som utförs av andra 
professioner, exempelvis arkitekter. Däremot kan de gestaltande kompetenserna 
samverka i olika projekt. Ett av syftena med enprocentsregeln är att säkerställa konstens 
plats i stadsutvecklingen och att synliggöra och skapa arbetstillfällen för konstnärer. 

Konstkonsult. En konstkonsult analyserar kontexten för konstgestaltning och föreslår typ 
av uttryck, metod och konstnärlig praktik för ett projekt. Ofta tar konstkonsulten fram ett 
konstprogram för den aktuella platsen. Konstkonsulternas bakgrund varierar, men hen 
kan driva egen konstnärlig yrkesverksamhet eller har erfarenhet av arbete som curator, 
projektledare, producent i egna konstprojekt eller på konstinstitution. Konsulten har en 
konstnärlig eller konstvetenskaplig utbildning, arbetar aktivt inom konstvärlden och har 
stor erfarenhet av konstgestaltning. Konstkonsulter kan även benämnas konstprojekt-
ledare och projektledare. Göteborg Konst använder beteckningen konstkonsult. 
Stockholms stad använder begreppet konstprojektledare för denna typ av tjänst. 
Konstkonsulter anlitas ofta av kommuner genom upphandling enligt LOU vid tillämpning 
av enprocentsregeln och följer ofta processen från början till färdigt verk. Konstkonsulten 
hjälper också till vid upphandling av konstnär/konstnärer och bistår genom hela 
processen med den konstnärliga gestaltningen.  
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Konstnärlig gestaltning. Begreppet ”konstnärlig gestaltning” används ofta istället för det 
äldre begreppet ”konstnärlig utsmyckning”. Göteborg Konst försöker undvika även detta 
begrepp och använder istället begreppet ”konstgestaltning”. Göteborg Konst menar att det 
är mer relevant att tala om ”konstnärlig gestaltning” när det gäller andra gestaltande 
kompetensers verksamhet såsom arkitektur, landskapsarkitektur, design och form. 
”Konstgestaltning” uttrycker tydligare att det handlar om självständig konst med ett eget 
syfte utan att uppfylla en förprogrammerad funktion. 

Konstnärlig utsmyckning användes ofta förr i samband med offentlig konst. Begreppet 
”konstnärlig utsmyckning” har idag alltmer ersatts med ”konstnärlig gestaltning”, för att 
motverka synen på offentlig konst som en dekoration i efterhand av någonting redan 
färdigt.  

Konstprojektledare. Konstprojektledare är ett annat ord för konstkonsult och som 
används i flera andra kommuner. Konstprojektledare kan eventuellt tolkas så att ansvar 
och arbetsuppgifter är mer omfattande. Begreppen används ofta synonymt. Se förklaring 
för konstkonsult ovan.  

Konstprogram. För många konstprojekt är det en viktig förutsättning att inte endast 
utgår från en fysisk plats eller byggnad i planering av konstgestaltningen utan från hela 
den fysiska platsen och platsens/ situationens sociala relationer. Ett konstprogram är en 
plan över när, var och hur konstgestaltning kan komma genomföras. Ett konstprogram 
innehåller ett konstnärligt strategiskt och tematiskt perspektiv på platser och situationer 
för konstgestaltning. Konstprogram beskriver förutsättningar för konstprojektet och tjänar 
som styrdokument för arbetet med konstgestaltningen som kan förankras i den aktuella 
samrådsgruppen. Det kan beskriva konstens syfte och innehålla grundläggande riktlinjer.  

Markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal är ett avtal mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande. Bestämmelser om markanvisningsavtal 
finns i 4 kap. 33 § och 5 kap. 13 § plan- och bygglagen och i lag (2014:899) om riktlinjer 
för kommunala markanvisningar som reglerar att en kommun ska anta riktlinjer för 
markanvisningar. Fastighetsnämnden godkänner årligen markanvisningsplaner som 
innehåller projekt på kommunägd mark aktuella för både markanvisning och 
markreservation. Markanvisningsplanen redovisar projektens lokalisering i staden samt 
förslag på fördelning mellan hyresrätt och bostadsrätt/ äganderätt. Arbetssätten kan bestå 
av antingen jämförelseförfarande (i ett steg), direktanvisning eller markanvisningstävling. 
Fastighetsnämnden i Göteborg beslutade år 2017 om kompletterande arbetssätt vid 
markanvisning i form av jämförelseförfarande i 2 steg2.    

Offentlig plats. Offentlig plats definieras i 1 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) och 
innefattar förutom allmänna platser (se förklaring ovan) även allmänna vägar och 
områden som i detaljplaner redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 
upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt andra landområden 
och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  

Offentlig miljö. Offentlig miljö ägs av ”det offentliga”, det vill säga stat, kommun eller 
landsting. Många lokaler eller miljöer som ägs av ”det privata” såsom butiksgallerior, 
banklokaler, biografer, nöjesparker etcetera. blir också offentliga genom att många 
besöker dem, men ingår alltså inte i det använda begreppet. 

Offentlig konst. Offentlig konst består av alla de uttryck som konstnärer använder i de 
offentliga rummen och kännetecknas av att den tar plats där människor lever i sin vardag; 
i parker och lekplatser, på gator och torg, i boendemiljöer och på arbetsplatser. Därför har 

 
2  Om markanvisningar i Göteborgs Stad 
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.3eb15d2d-c90d-4764-9f2e-30f9ef19a0b9 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.3eb15d2d-c90d-4764-9f2e-30f9ef19a0b9
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den goda förutsättningar att involvera dem som använder platsen, inte bara som publik 
utan också som deltagare. Samtidigt har det skett en utveckling och konsten är del i större 
helhetsgestaltningar av gemensamma miljöer. Arbetet med konst kan öppna för oväntade 
infallsvinklar och nya sätt att uttrycka önskemål och behov som annars inte skulle 
uppmärksammas. Konst kan bidra till att göra det osynliga synligt och ge röst till dem 
som annars inte hörs. Den offentliga konsten utvecklas kraftigt, både i Sverige och 
internationellt, till stor del som ett svar på samhällsutmaningarna. Konstnärer, 
konstnärsgrupper och oberoende initiativ, men även museer, gallerier och andra 
institutioner diskuterar den värld vi alla delar.3 

Performanceverk. Ett performanceverk är en handling, en rörelse eller ett framträdande. 
Tid, plats och närvaro är centrala i ett performanceverk. Konstformen befinner sig 
någonstans i gränslandet mellan scenkonst, det rituella, en aktion, dans, koreografi och 
bildkonst. I en utställning kan man visa ett performanceverk genom dokumentation i 
fotografier eller ett videoverk.4 . Den offentliga konsten har under det senaste decenniet 
gått allt mer från fysiska objekt till att också omfatta performance, tillfälliga installationer 
eller sociala processer.5 

Platsspecifik konst. ”Platsspecifik konst” används ofta när det särskilt poängteras att ett 
verk tillkommit specifikt för sin plats. Den kan vara byggnads- eller platsintegrerad men 
behöver inte vara det– den kan också tillkomma som en kommentar eller ett komplement. 
Utöver ”byggnadsintegrerade verk” – som är integrerade i byggnaden används även 
begreppet ”platsintegrerade verk” som ofta avser utomhusverk.6 

Projektledare, processledare, och projektsamordnare. 

− Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet
och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser,
kontrollplaner och ekonomiuppföljningar. Konstprojektledare kan vara anställda
för att arbeta med tillämpning av enprocentregeln eller kan vara anlitade som
konsulter genom upphandling. Se ovan.

− En processledare leder en grupp på ett strukturerat och processinriktat sätt. Med
hjälp av processledaren kan en utvecklingsgrupp i sin tur skapa de strukturer och
processer som behövs för att nå det bestämda målet. Processledare inom
Göteborg Konst är personer med sakkunskap inom konstområdet och som är
verksamma inom enheten.

− Projektsamordnaren ser till att samordna flera delprojekt inom större projekt så
att det inte uppstår hinder eller tidskrävande processer i onödan.

Vid konstgestaltning i Göteborgs kommun används de tre benämningarna överlappande. 
Den tjänsteperson inom kulturförvaltningen som har ansvar för ett konstprojekt kallas 
processledare. Kommuner använder sinsemellan olika benämningar vid tillämpning av 
enprocentsregeln. 

Samrådsgrupp. En samrådsgrupp utses inom varje enprocentsprojekt i Göteborg. 
Göteborg Konst utser deltagarna i samråd med beställaren. Göteborg Konst är 
sammankallande. Gruppen består vanligen av representanter för beställaren, såsom 
byggprojektledare, förvaltare, brukare, ansvarig processledare vid Göteborg Konst och en 

3 Statens Konstråd. https://www.statenskonstrad.se/konst/konst-hander/om-konst-hander/ 
4 Konstkonsulenterna på Kultur i Väst. Västra Götalandsregionen. 2016. Vad är grejen med 
  samtidskonst? En handbok för nyfikna.  https://www.kulturivast.se/ 
5 Statens Konstråd. https://statenskonstrad.se/ 
6 Konstnärsnämnden, 2013, Ingen regel utan undantag. Enprocentregeln för konstnärlig 
 gestaltning av offentlig miljö. 

https://www.statenskonstrad.se/konst/konst-hander/om-konst-hander/
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konstkonsult (konstprojektledare). Samrådsgruppen träffas för urval av konstnär/ 
konstnärer och vid bedömning av skisser och slutliga förslag från konstnär/konstnärer. 

Samtidskonst. Samtidskonst är ett begrepp som används för konst som skapas av 
konstnärer som är verksamma idag och som på något sätt skildrar vår samtid. Det finns 
inte någon enhetlig definition av begreppet utan det kan ses som en samlingsbeteckning 
för den mångfald av metoder och förhållningssätt som konstnärer kan ha. Samtidskonsten 
försöker ofta fånga samtiden genom att problematisera, diskutera och ibland provocera. 
Man talar inte så ofta om konstverk som objekt inom samtidskonsten eftersom det inte 
alltid är en färdig bild eller skulptur som utgör själva konsten.7 Konsten har under det 
senaste seklet vuxit i kraft av att ifrågasätta invanda mönster och den tillåts ta plats i 
offentligheten på sätt som den tidigare inte kunnat. Sedan flera decennier har konstnärer 
sökt sig utanför utställningsrummen för att realisera konstprojekt. Som ingen annan 
konstform har samtidskonsten därigenom expanderat till nya områden, allt från film och 
design till politik och journalistik.8 

Tillfällig konst. Tillfällig konst omfattar alla de uttryck som konstnärer väljer att jobba 
med i offentliga miljöer och som pågår under en begränsad tid. Allt från performance till 
skulpturala installationer. På olika sätt utforskar de relationen mellan konst och 
gemensamma rum. Den tillfälliga konsten är just nu ett dynamiskt utvidgat fält, ett 
experimentellt övningsområde för nya metoder och kritisk reflektion. Se 
”Performanceverk” ovan. Tillfällig konst kan också avse konst under byggtiden, då ett 
byggnadsverk eller en anläggning tar lång tid att färdigställa. Tillfällig konst kan vara ett 
uttryck för platsbyggande och skapa intresse för ett område långt innan man kan ta det i 
anspråk i enlighet med planer på längre sikt.9 

Det råder delade meningar om huruvida tillfällig konst kan bekostas med investerings-
medel. Konstnärsnämnden konstaterade 201310 att tillfälliga gestaltningar inte ingår i 
förutsättningarna för enprocentsregeln. Här finns en inneboende frågeställning om vad 
som är permanent och vad som är temporärt. Många material håller inte längre än några 
generationer. Vidare finns det möjlighet att bekosta tillfällig konst med investeringsmedel 
enligt vissa uttolkare av kommunala redovisningsregler. 

Utskottet Göteborg Konst. Tillsättning av ett politiskt organ föreslogs av 
stadsledningskontoret 2012 som stöd och rådgivning vid tillämpning av enprocentsregeln. 
Förslaget ingick i kommunfullmäktiges beslut. Utskottet Göteborg Konst föreslogs få sju 
ledamöter utsedda av kulturnämnden. Utskottet Göteborg Konst har därefter medverkat i 
större projekt för att säkerställa politisk insyn i projekten.  Utskottet har upphört från och 
med hösten år 2018. 

7 Statens Konstråd. https://statenskonstrad.se/ 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Konstnärsnämnden, 2013, Ingen regel utan undantag. Enprocentregeln för konstnärlig 
 gestaltning av offentlig miljö. 
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1 Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade 2013 att:  

• En enprocentsregel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska gälla vid ny-, 
om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med som redovisas i ett 
tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens nämnder som stadens 
helägda bolag. 

• Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid uppförandet 
och iordningsställande av offentliga platser i enlighet med som redovisas i 
tjänsteutlåtandet.  

• Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för 
enprocentregeln.  

Arbetet med processen sker inom sektor Fri konst och kultur på enheten Göteborg 
Konst. Kulturförvaltningen ansåg att processen behövde utredas då mandat, 
finansieringsmodell och upphandling samt politisk delaktighet i processen inte var 
tydligt definierade, vilket gör att samarbetet i staden kring enprocentsregeln inte 
fungerar enligt beslutet och antaget tjänsteutlåtande.   

Under 2019 startades och slutfördes del 1 av en utredning av enprocentsregeln. Utifrån 
slutsatser och förslag beslutades det om en fortsatt utredning del 2 under 2020. 
Uppdraget har genomförts av KPMG genom intervjuer/avstämningar med berörda 
tjänstemän och övriga sakkunniga kontakter samt dokumentstudier.  

I utredning del 2 har uppdraget varit att bl.a. utreda möjliga finansieringsformer/ 
modeller för Göteborgs Stads enprocentsregel utifrån utredning del 1 
”Huvudalternativet”, i detta uppdrag ”Stockholmsmodellen” (scenario 1) och ”Alternativ 
modell”, enligt detta uppdrag ”Uppsalamodellen” (scenario 2) samt utreda huruvida 
finansieringsmodell för arbetet med enprocentsregeln medför att kulturnämnden 
behöver bli en investerande nämnd 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när beslutet 2013 togs i kommunfullmäktige i 
Göteborgs Stad gällande enprocentsregeln var tanken att Göteborg Konst skulle ha en 
arbetsprocess liknande Stockholm Konsts. De styrdokument som antogs är utformade 
så. Dock har Göteborgs Stad en annan inköpsorganisation än Stockholms Stad vilket 
innebär att kulturnämnden inte kan upphandla konst åt andra förvaltningar.  

Detta innebär att kulturnämnden inte då kunde eller kan i nuläget verkställa sitt 
uppdrag att ha ett processägarskap och processledningsansvar enligt kommun-
fullmäktiges beslut, d.v.s. att kulturnämnden inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte 
Göteborg Konst är producent och inköpsansvarig för konstprojekt. Kulturnämnden har 
inte haft de förutsättningar att efterleva varken kommunfullmäktiges beslut eller den 
rutinbeskrivning som stadsledningskontoret tog fram i samband med sitt 
tjänsteutlåtande av enprocentregeln.  

Gällande sitt ansvar att följa upp att enprocentsregeln efterlevs för nämnder och bolag 
har kulturnämnden inte återrapporterat, i sin årsrapport 2019, i tillräcklig utsträckning 
att regeln inte efterlevs enligt beslutade styrdokument. 
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Detta har fått effekt att kommunstyrelsen, i sin uppsiktsplikt och sitt samordningsansvar 
att kontrollera att kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln verkställs, inte haft 
tillräckliga skäl för att fatta beslut om åtgärder för att möjliggöra verkställigheten.  

Kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln och den rutinbeskrivning som 
bifogades tjänsteutlåtandet beskriver en finansieringsmodell som är liknande 
Stockholmsmodellen. För att finansieringsmodellen ska kunna fungera tillfredsställande 
behövs att kulturnämnden och Göteborg Konst får ett undantag från nämnden av inköp 
och upphandling/förvaltning att vara inköpsansvarig för konst. Utredning pågår av 
jurister inom förvaltningen för inköp och upphandling.   

Om kulturnämnden får möjlighet att efterleva kommunfullmäktiges beslut att vara 
processägare och processansvarig genom undantaget kommer den finansierings-
modell som Stockholm Konst har kunna implementeras inom Göteborg Konst. 

Förslag till rekommendationer och åtgärder utifrån uppdrag 2: 

• Avvakta nämnden för inköp och upphandlings beslut/förvaltningens beslut 
gällande ett undantag om att kulturnämnden och Göteborg Konst får mandat att 
upphandla konst åt andra förvaltningar.  

• Överväg en verksamhetsnominering utifrån flera aspekter. Bl.a. om inte 
undantaget kommer att kunna genomföras.  

• Se över styrande dokument utifrån nya förutsättningar och redovisade 
iakttagelser i rapporten. Stadsledningskontoret kan eventuellt vara rådgivande 
under processen.  

• Göteborg Konst rapporterar till kulturnämnden om nuläge och utmaningar att 
efterleva kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln i staden.  

• Kulturnämnden återkopplar därefter till kommunstyrelsen.  
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2 Inledning/bakgrund 

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade 2013 att:  
- En enprocentsregel för konstnärlig utsmyckning/ gestaltning ska gälla vid ny-, om- 
och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med som redovisas i ett 
tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens nämnder som stadens helägda 
bolag. 
 - Möjligheten till konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska beaktas vid uppförandet och 
iordningsställande av offentliga platser i enlighet med som redovisas i tjänsteutlåtandet.  
- Kulturnämnden får ett processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentregeln.  

Syftet med enprocentsregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt 
utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. 
Enprocentsregeln är ett verktyg för hela staden som får byggsektorn och kultursektorn 
att mötas. 

Arbetet med processen sker inom sektor Fri konst och kultur på enheten Göteborg 
Konst. Kulturförvaltningen ansåg att processen behövde utredas då mandat, 
finansieringsmodell och upphandling samt politisk delaktighet i processen inte var 
tydligt definierade, vilket gör att samarbetet i staden kring enprocentsregeln inte 
fungerar enligt beslutet och antaget tjänsteutlåtande.   

Under 2019 startades och slutfördes del 1 av en utredning av enprocentsregeln. Utifrån 
slutsatser och förslag beslutades det om en fortsatt utredning del 2 under 2020. 
Uppdraget har genomförts av KPMG.  

2.1 Utredning del 2. Fortsatt utredning av enprocentsregeln 

KPMG har fått i uppdrag att:  

1) Utreda möjliga finansieringsformer/modeller för Göteborgs Stads enprocentsregel 
utifrån utredning del 1 ”Huvudalternativet”, enligt detta uppdrag ”Stockholmsmodellen” 
(scenario 1) och ”Alternativ modell”, enligt detta uppdrag ”Uppsalamodellen” (scenario 
2). Utifrån slutsatser föreslå en juridiskt och enligt kommunala regelverk fungerande 
modell /modeller för finansiering av enprocentsregeln som fungerar både för nämnder 
och helägda kommunala bolag.  

2) Utreda hur en procent av byggkostnaden ska definieras utifrån KF:s beslut. Kan flera 
scenarier användas beroende på uppdrag och specificeras i riktlinjen för enprocents-
regeln?  

3) Utreda huruvida finansieringsmodell för arbetet med enprocentsregeln medför att 
kulturnämnden behöver bli en investerande nämnd? Beakta kommunala regelverk och 
föreskrifter för kommunal redovisning i förhållande till om fakturering kan ske till 
byggherren/beställaren, d.v.s. ”Stockholmsmodellen” (scenario 1) eller kulturnämnden 
blir en investerande nämnd ” Uppsalamodellen” (scenario 2). 

• Belysa ekonomiska aspekter av att vara en investerande nämnd.  
• På vilket sätt bör staden tillämpa LOU vid konstnärlig gestaltning vid scenario 1  
  respektive scenario 2. 
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4) Utreda hur överföring av medel (fakturering) kan ske mellan förvaltningar och bolag 
(inklusive OH-kostnad) för Göteborg Konst? Belys skillnad i hantering för överföring av 
medel beroende på om kulturförvaltningen/nämnden är investerande eller inte.  

5) För att kunna utreda frågorna ovan krävs att utredaren/utredarna sätter sig in i del 1 
av utredningen. Ytterligare en förutsättning är att utredaren avsätter tid för avstämning 
med relevanta funktioner i Göteborgs Stad samt har kontakt med utredaren som utfört 
del 1. 

2.2 Scenario 1 och scenario 2, utifrån utredning del 1 

Scenario 1. Huvudalternativet.  

”Stockholmsmodellen” 

Stockholm Konst är inköps- och processansvarig för inköp av konst.  

I utredning del 1 är förslaget till huvudalternativ utifrån Stockholm Konsts 
arbetsprocess:  

”Inför en arbetsordning där investerande aktörer beställer tjänsten konstgestaltning av 
kulturförvaltningen som i egen regi är inköpsansvarig och producent för konsten till ett 
fast belopp (enprocentsbeloppet). Beloppet ska täcka definierade kostnader, inklusive 
kulturförvaltningens administration. Ersättning tas ut av kulturförvaltningen via 
fakturering. Konstproduktionen ska ske i nära dialog med beställaren och andra 
berörda.” 

Scenario 2. Alternativ modell.  

”Uppsalamodellen” 

Enligt utredningen del 1 framgår att: 

”I Uppsala kommun avsätts en årlig andel av kommunens investeringsmedel för 
offentlig konst genom kulturnämnden. År 2019 var andelen av kommunens 
investeringsmedel för offentlig konst 30 miljoner kronor som avdelningen för offentlig 
konst har förfogat över. Förfarandet ger Uppsala kulturförvaltning en mycket stark 
position i processen, ett självklart mandat och självständighet. En förutsättning för 
denna ordning är att Uppsala kommuns kulturnämnd är en investerande nämnd.” 

2.3 Metod 

Uppdraget har utförts av Micaela Hedin, strategisk rådgivare och certifierad kommunal 
revisor samt kvalitetssäkrats av Tomas Odin, strategisk rådgivare och certifierad 
kommunal revisor, KPMG.  

Uppdraget har genomfört genom intervjuer/avstämningar med berörda tjänstemän och 
övriga sakkunniga kontakter samt dokumentstudier.  
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Rapporten är uppdelad i en inledande del med kommentarer till kulturnämndens, 
Sektor Fri konst och kulturs och Göteborg Konsts förutsättningar att efterleva 
kommunfullmäktiges beslut om enprocentregeln (kapitel 3-4), jämförelse mellan 
Göteborg Konsts, Stockholms konst och Uppsala kommuns arbetsprocess med inköp 
av offentlig konst och sedan en redovisning av slutsatser av de fyra uppdragen i 
utredning del 2 (kapitel 5-8).  

Intervju/avstämning har skett med:  

• Alexandra Jonsson, enhetschef ekonomi och administration, Sektor Fri konst 
och kultur. 

• Linda Johannessen, planeringsledare kultur och fritid, stadsledningskontoret. 

• Johan Pheiffer, controller kultur, stadsledningskontoret. 

• Lena Dübeck, Stad och Landskapsarkitektur LD AB. 

• Jonna Uhlin, sektorschef, Sektor Fri konst och Kultur. 

• Agneta Qvarts, ekonomichef kulturförvaltningen. 

• Christina Sjöö, inköp och upphandling Göteborg Stad. 

Övriga:  

• Stefan Hagdahl enhetschef och Anna-Karin Ericson, projektchef Stockholm 
Konst. 

• Lotta Ricklander, jurist SKR. 

• Ola Eriksson, KEF. 

Genomgångna dokument: 

• Utredning av Göteborgs Stads enprocentsregel, Lena Dübeck, Stad och 
Landskapsarkitektur LD AB. 

• Årsrapport enprocentsregeln 2019, Göteborg Konst. 

• Kulturnämndens årsrapport 2019, Göteborgs Stad. 

• Riktlinjer för investering i Göteborg. 

• Tjänsteutlåtande Policy investeringsstyrning 2019. 

• Göteborgs Stad – riktlinjer för styrande dokument. 

• Stockholm Konst, 1% regeln – historik. 

• Stockholm Konst, arbetsprocess. 

• Stockholm Konst, flödesschema arbetsprocess. 

• Riktlinjer för Uppsala kommuns arbete med offentlig konst. 

• Riktlinjer för beräkning av 1 procent till offentlig konst samt bilaga 
”Gränsdragning mellan investering och drift gällande offentlig konst. Uppsala 
kommun”.  
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• Protokoll för kulturnämnden och kommunstyrelsen 2019. 

Avgränsning:  

Under avsnitt ”Jämförelse mellan Göteborg Konsts förutsättningar att efterleva 
enprocentsregeln och Stockholm Konsts förutsättningar. Uppsala kommuns 
arbetsprocess av inköp av offentlig konst” har skillnad i arbetssätt och förutsättningar i 
första hand redovisats mellan Göteborg Konst och Stockholm Konst då kommunfull-
mäktiges beslut om enprocentsregeln i Göteborgs Stad byggde på ”Stockholms-
modellen”. En jämförelse mellan arbetssätt och förutsättningar mellan Göteborgs Konst 
och Uppsala Konst har inte redovisats i denna utredning då kulturnämnden i Göteborgs 
Stad inte är en investerande nämnd som kulturnämnden i Uppsala kommun är.   

Rapporten är faktakontrollerad av Jonna Uhlin, sektorschef och Alexandra Jonsson 
enhetschef.  

3 Kulturnämndens, Sektor Fri konst och kulturs och 
Göteborg Konsts förutsättningar att efterleva 
kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln 

3.1 Kulturnämndens styrdokument gällande enprocentsregeln 
enligt utredning del 1 

Kulturnämndens styrdokument: 

• Kommunfullmäktiges beslut 2013 om enprocentsregeln enligt stadslednings-
kontorets tjänsteutlåtande.  

• Kulturnämndens reglemente.  

Enligt tjänsteutlåtandet framgår att:  

• En enprocentsregel för konstnärlig utsmyckning/ gestaltning ska gälla vid ny-, 
om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder i enlighet med vad som redovisas 
i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Regeln ska gälla för såväl stadens 
nämnder som stadens helägda bolag. 

• Enligt huvudregeln ska vid byggnation, en procent av byggkostnaden 
(byggkostnad inklusive byggherre-kostnad) avsättas för konstnärlig 
utsmyckning/-gestaltning. 

• Regeln ska gälla såväl nämnder som stadens helägda bolag.  

• För finansiering av nämndens ansvar föreslås 10 % av den procent som ska 
användas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning avsättas för uppdraget.  

Enligt tjänsteutlåtandet redovisades ett förslag till modell för regelsystem och 
tillämpning av enprocentsregeln. En särskild rutinbeskrivning togs fram:  

• Rutinbeskrivning för konstnärlig utsmyckning/gestaltning vid ny-, om- och 
tillbyggnad för nämnderna. 
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Enligt rutinbeskrivningen gör beställaren en formell beställning till kulturförvaltningen 
som påtar sig rollen som producent och inköpsansvarig för konst till projektet. 

Utifrån styrdokumenten är kulturnämndens ansvar att:  

• Ha ett processägarskap, processledningsansvar och ett ansvar för uppföljning 
av regeln.  

• Informera om enprocentsregeln till berörda parter och utforma detaljerade 
rutiner och praxis av regeln.  

• Ansvara för uppföljning att enprocentsregeln efterlevs för nämnder och bolag. 

3.2 Kulturnämndens ansvar gällande efterlevnaden av 
enprocentsregeln 

Kommentarer:  

När beslutet 2013 togs i kommunfullmäktige i Göteborgs Stad gällande enprocents-
regeln var tanken att Göteborg Konst skulle ha en arbetsprocess liknande Stockholm 
Konsts. De styrdokument som antogs är utformade så. Dock har Göteborgs Stad en 
annan inköpsorganisation än Stockholms Stad vilket innebär att kulturnämnden inte 
kan upphandla konst åt andra förvaltningar.  

Detta innebär att kulturnämnden inte då kunde eller kan i nuläget verkställa sitt 
uppdrag att ha ett processägarskap och processledningsansvar enligt kommun-
fullmäktiges beslut, d.v.s. att kulturnämnden inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte 
Göteborg Konst är producent och inköpsansvarig för konstprojekt.  

Kulturnämnden har inte haft de förutsättningar att efterleva varken kommunfullmäktiges 
beslut eller den rutinbeskrivning som stadsledningskontoret tog fram i samband med 
sitt tjänsteutlåtande av enprocentregeln.  

Gällande sitt ansvar att följa upp att enprocentsregeln efterlevs för nämnder och bolag 
har kulturnämnden inte återrapporterat, i sin årsrapport 2019, i tillräcklig utsträckning 
att regeln inte efterlevs enligt beslutade styrdokument.  

Detta har fått effekt att kommunstyrelsen, i sin uppsiktsplikt och sitt samordningsansvar 
att kontrollera att kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln verkställs, inte haft 
tillräckliga skäl för att fatta beslut om åtgärder för att möjliggöra verkställigheten.  

Kommunstyrelsen har då inte gett uppdrag till stadsledningskontoret att se över 
styrdokumenten gällande enprocentsregelns efterlevnad och heller inte återkopplat till 
kommunfullmäktige att beslutet om enprocentsregeln inte verkställts tillfredsställande.  

Stadsledningskontoret föreslog i sitt tjänsteutlåtande att en utvärdering skulle ske efter 
ett och efter två år för att se vilken praxis som hade utvecklats och om reglerna i övrigt 
borde omarbetas. Det finns inte någon dokumenterad utvärdering vilket innebär att 
stadsledningskontoret inte gjort någon utvärdering av styrdokumentens efterlevnad 
samt praxis.  
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Dock enligt utredning del 1 gör stadsledningskontoret årligen en aktualitetsprövning av 
styrande dokument och har i arbetet med den gemensamma byggprocessen 
identifierat att enprocentsregeln inte är utformad som ett styrande dokument enligt 
stadens riktlinjer. 

Enligt Stockholmsmodellen sköter Stockholm Konst alla enprocentsregelsprojekt och är 
administrativ enhet för produktion och inköp av all konst för offentlig miljö. 

Kommunfullmäktiges beslut var inte tillräckligt grundat när det gäller skillnaden i 
förutsättningar mellan kulturnämnden i Stockholms Stad och kulturnämnden i 
Göteborgs Stad att efterleva beslutet om enprocentsregeln.  

I Göteborgs Stads Mål och budget för 2020 har kulturnämnden fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av 
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.  

Det innebär att kommunfullmäktige har uppmärksammat att tillämpningen av 
efterlevnaden eventuellt behöver förbättras och utredas. Kulturförvaltningen har redan 
under 2019 påbörjat och avslutat en utredning (del 1) om enprocentsregeln och en del 
2 är pågående. Utifrån utredningarnas slutsatser kan kulturnämnden återkoppla till 
kommunstyrelsen förutsättningar och nuläge gällande efterlevnaden av 
enprocentregeln.  

Kommunstyrelsen behöver även efterfråga en återkoppling från nämnden.  

3.3 Möjligheter att uppdatera kulturnämndens styrdokument 
gällande enprocentsregeln 

Kommentarer: 

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument beslutar nämnd om styrande 
dokument som kommunfullmäktige delegerat genom nämndens reglemente eller 
genom särskilt beslut (KL 5 kap 2 §).  

Innan nämnd/styrelse inleder ett arbete med att ta fram ett planerande styrande 
dokument som är av principiell beskaffenhet eller stadsövergripande ska godkännande 
först begäras av kommunstyrelsen. Detta utgör ett så kallat igångsättningsbeslut. Det 
gäller även de nämnder och styrelser som genom sitt reglemente/ägardirektiv tilldelas 
särskilt ansvar för att ta fram förslag till stadsövergripande styrande dokument för ett 
visst område.  

Utifrån intervju med planeringsledare, kultur och fritid, vid stadsledningskontoret är 
kulturnämnden processägare och har mandat att uppdatera styrande dokument. 
Gällande rutinbeskrivningen kan nämnden bedöma en klassificering av dokumentet 
enligt riktlinjerna. Uppdatering ska ske i samråd med de som berörs av dokumentet. 
Eftersom ärendet kommer att hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska 
även stadsledningskontoret involveras. 

Vid en klassificering av styrdokument gällande enprocentsregeln kan förslagsvis flera 
alternativa dokument stödja efterlevnaden av enprocentsregeln som t.ex. riktlinjer, 
regler, anvisningar, rutin och instruktioner. I exempelvis anvisningar skulle information 
kunna framgå enligt en mall för beställning. 
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 Ett förslag är att beställningen ska täcka bl.a. följande kostnader:  
     - Arvode till konstnärlig projektledare för framtagande 
       av konstprogram med tillhörande projektbudget 
     - Arvode till processledare för offentlig konst för  
       framtagande av konstnärer möjliga för uppdrag i  
       enlighet med vad konstprogrammet föreslår 
     - Skissarvode för konstnär  
     - Arvode konstnär och utförandekostnad 
     - Göteborg Konsts ledningsarbete 

Kommentarer till eventuella ändringar i rutinbeskrivningen:  

Enligt rutinbeskrivningen framgår bl.a. 
följande:  

• Byggherren/beställaren ska 
kontakta kulturförvaltningen. En 
kalkyl bör vara klar.  

 

 

• Beställaren gör en formell 
beställning till kulturförvaltningen 
som påtar sig rollen som 
producent och inköpsansvarig för 
konst till projektet.  

• Kulturförvaltningen tillsätter och 
sammankallar en samrådsgrupp 
för projektet. Vid större projekt 
ingår representanter för utskottet 
Göteborg Konst.  

• Projektledare ska föreslå lämplig 
konstnär och efterleva  
LOU. 

Kommentarer till eventuella ändringar 
gällande uppdatering:  

• Förslagsvis ska kalkylen vara klar 
(fast belopp) med ett avsatt 
belopp för administrativa 
kostnader. Det borde kanske 
framgå att det är Göteborg Konst 
som kontaktas? 

• Detta verkställs inte idag 
eftersom beställaren är 
inköpsansvarig även om 
beställning sker i samråd med 
Göteborg Konst.  

• Utskottet finns inte. Nämnden 
skulle kunna representera politisk 
delaktighet vid behov. 
 
 

• I nuläget är det upphandling av 
konstnär inom flera förvaltningar 
och bolag. Efterlevnaden av LOU 
upplevs komplicerad enligt 
utredningen del 1. Enligt 
rutinbeskrivningen framgår att det 
är kulturförvaltningen och 
Göteborg Konst som hanterar 
arbetsprocessen och urval av 
konstnär och efterlevnad av LOU.  
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3.4 Kulturnämndens uppföljning av enprocentsregeln 2019  

Kommentarer:  

Enligt årsrapporten gällande enprocentsregeln 2019 från Göteborg Konst för perioden 
2017–2019 har de kommunala bolagen och förvaltningarna tillsammans redovisat 73 
pågående och avslutade konstprojekt. De sammanlagda avsatta medel som redovisats 
i uppföljningen av enprocentregeln 2017–2019 är 95,7 mnkr och utfallet för förbrukade 
medel under 2019 är 24,2 mnkr. Detta är en ökning av avsatta medel med 19,6%, och 
en ökning av använda medel med 44,8% jämfört med föregående år. 
Ca 20% av den samlade konstbudgeten har projektletts av Göteborg Konst.  

Enligt Kulturnämndens årsrapport 2019 beskrivs att: ”Förvaltningen har idag goda 
samverkansrelationer med ett flertal av bolagen och förvaltningarna trots att stadens 
förvaltningar och bolag arbetar med olika verktyg och förhållningssätt. Förvaltningen 
konstaterar dock att det återstår mycket arbete i samverkan om enprocentsregeln för 
att kvalitetssäkra den offentliga konsten och dess processer.” 

Detta ger inte en tydlig bild av nuläget kring hur efterlevnaden är av kommunfull-
mäktiges beslut om enprocentsregeln och att det behövs väsentliga åtgärder för att 
efterlevnaden ska bli ändamålsenlig. Nämnden skulle ha behövt tydligare återkoppla 
och analysera brister i efterlevnad av övriga nämnder och bolag. 

4 Jämförelse mellan Göteborg Konsts förutsättningar att 
efterleva enprocentsregeln och Stockholm Konsts 
förutsättningar. Uppsala kommuns arbetsprocess av 
inköp av offentlig konst 

4.1 Viktiga skillnader mellan Göteborg Konsts och Stockholm 
Konsts arbetsprocesser: 

Aspekt  Göteborg Konst  Stockholm Konst  

Upphandlar konstnär i 
egen regi 

Nej Ja 

Enprocentsbeloppet är 
tydligt definierat 

Nej 

1% av byggkostnad enligt 
beslut men praktiskt finns 
olika synpunkter på vad 
1% grundar sig på från 
beställare.  

Ja 

1% av produktionskostnad 
enligt beslut men kan även 
vara 1% av investering 
eller entreprenadkostnad. 
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”Disposition av 
enprocentsbeloppet” 

Nej  Ja 

Politiskt deltagande i 
enprocentsprojekt 

Nej Ja  

Processleder alla 
enprocentsprojekt 

Nej  Ja 

Del av enprocentsbeloppet 
täcker administrativa 
kostnader för projekt- och 
processledning 

Nej Ja 

Konstkonsult/projektledare 
upphandlar konstnär  

Nej Ja 

Skriver avtal med 
upphandlad konstnär   

Nej Ja 

Fakturerar beställare Nej Ja 

 

4.2 Stockholm Konst – roller och ansvar gällande enprocents-
regeln 

Kommentarer:  

Enligt kommunstyrelsen i Stockholms Stads protokoll 2004 och beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutet fastslår följande:  

• Grundregeln är att vid samtliga ny-, till- och ombyggnader av kommunala 
fastigheter där staden bedriver egen verksamhet samt vid anläggande eller 
omplanering av offentliga utomhusmiljöer såsom torg och parker ska 1% av 
produktionskostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning. Detta omfattar 
även kommersiella lokaler där staden bedriver egen verksamhet. 

• Det är Stockholms Konstråd som bistår respektive nämnd, styrelse eller bolag 
vad gäller handläggandet av den konstnärliga utsmyckningen. Alla 
konstinsatser som görs på Stockholms Stads mark måste genomföras i samråd 
med konstrådet. 
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• Det åligger samtliga nämnder och bolagsstyrelser som berörs att se till att 
enprocentregeln tillämpas i enlighet med de beslut som fattas av 
kommunstyrelsen. 

• Enprocentsregeln ska tillämpas vid till- och ombyggnationer när större 
förändringar av en fastighet eller utomhusmiljö genomförs. Detta innefattar inte 
upprustningar i form av ventilationsrenoveringar eller stambyten. 

• Vid bostadsbyggnationer, såväl för ny-, till- och ombyggnationer, ska de 
kommunala bostadsbolagen göra en rimlig avvägning av hur stor del av 
produktionskostnaden som avsätts för konstnärlig utsmyckning. 

Enligt kulturnämnden i Stockholms Stads protokoll 2008:  

• Konstrådets roll blir rådgivande och Stockholm Konst ny administrativ enhet för 
produktion och inköp av all konst för offentlig miljö. Förvaltningsansvaret av 
samlingen överförs till Stockholms stadsmuseum. 

• Det tidigare Stockholms Konstråd med tillhörande konstkansliet avskaffas. I 
stället instiftas ett nytt Stockholms Konstråd med ett nytt uppdrag. 

• Kulturnämnden utser samtliga ledamöter och ersättare till det nya Konstrådet. 

• Beslut i utsmyckningsfrågor fattas av kulturdirektören, med möjlighet till 
vidaredelegation till chefen för Stockholm Konst. 

• Kulturdirektören/chefen för Stockholm Konst ska i samband med större 
utsmyckningsprojekt inhämta synpunkter från Konstrådet. I dessa projekt ska 
två ledamöter från Konstrådet delta för att säkerställa politisk insyn. 

4.3 Göteborg Konst – roller och ansvar gällande enprocentsregeln 

Kommentarer:  

Stadsledningskontorets i Göteborgs Stads förslag till regelsystem i tjänsteutlåtandet 
utgjorde underlag till kommunfullmäktiges beslut och som kommunfullmäktige hänvisar 
till i beslutet. Förslaget innebär i korthet enligt stadsledningskontorets formulering:  

• Enligt huvudregeln ska vid byggnation, en procent av byggkostnaden 
(byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning. Undantagna från huvudregeln är projekt av 
övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten, 
tillgänglighetsanpassningar och liknande. 

• Regeln ska gälla såväl nämnder som stadens helägda bolag. 
(Rutinbeskrivningen gäller dock nämnder och inte stadens helägda bolag.) 

• Kulturnämnden blir processägare för tillämpningen av enprocentregeln, 
innebärande bl.a. ett uppföljningsansvar av regeln och ledare för den process 
och rutin som föreslås beträffande nämndsektorn. 

Vi konstaterar att en delegationsordning är uppdaterad i februari 2020.  
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4.4 Jämförelse mellan Göteborg Konsts och Stockholm Konsts 
arbetsprocesser - ansvar och dokument 

Kommentarer:  

Stockholm Konst har tagit fram:  

• Ett flödesschema för arbetsprocessen.  

• En beskrivning av arbetsprocessen. 

Ansvar och dokument som styr arbetsprocessen: 

1. Kulturnämndens beslut om att Stockholm Konst ska vara administrativ enhet för 
produktion och inköp av all konst för offentlig miljö.  

2. Framtagen dokumenterad arbetsprocess. 

3. Dokumenterad beställning. Beställaren gör en formell beställning till Stockholm 
Konst som producent/ inköpsansvarig för konsten. 

4. Projektkonstledare utses och samrådsgrupp tillses med politiker vid större 
projekt.  

5. Konstprogram upprättas med preliminär budget och tidsplan.  

6. Projektkonstledaren tar fram förslag på konstnär utifrån konstprogrammet.  

7. Skissuppdrag till konstnär som tar fram budgetförslag.  

8. Skissbeslut tas av samrådsgrupp 

9. Avtal skrivs med konstnär som ansvarar för budget.  

10. Slutbesiktning med besiktningsprotokoll.  
 

Enligt utredning del 1 har Göteborg Konst tagit fram: 

• Rutiner och processer med hänsyn till praxis. 

Ansvar och dokument som styr arbetsprocessen:  

1. Kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln och att kulturnämnden blir 
processägare för tillämpningen av enprocentsregeln, innebärande bl.a. ett 
uppföljningsansvar av regeln och ledare för den process och rutin som föreslås 
beträffande nämndsektorn. 

2. Rutinbeskrivning som stadsledningskontoret tagit fram.  

3. Processbeskrivning enligt nuvarande arbetssätt.  

4. Dokumenterad överenskommelse med beställare om rollfördelning, finansiering 
m.m.  

5. Göteborg Konst sammankallar en samrådsgrupp.  

6. Konstkonsult upphandlas av beställaren i samråd med Göteborg Konst. Avtal 
upprättas mellan beställaren, konstkonsult och Göteborg Konst.  
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7. Upphandling sker av konstnär av beställaren. Göteborg Konst tillsammans med 
konstkonsult upprättar underlag.  

8. Avtal skrivs mellan beställare och konstnär.  

9. Konstnär ansvarar för projekt och budget.  

10. Besiktning av beställaren, Göteborg Konst och konstnär. Besiktningsprotokoll 
upprättas.  

4.5 Slutsatser av jämförelser mellan Stockholm Konsts och 
Göteborg Konsts arbetsprocesser 

• Som framgår av jämförelsen av arbetsprocesserna är verkställandet av 
inköpsansvaret den tydligaste skillnaden.   

• Göteborg Konst har i nuläget inte möjlighet att upphandla konst utifrån att 
kulturnämnden inte har mandat att upphandla åt andra förvaltningar.  

• Förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborg har uppmärksammat 
önskemålet om att kulturnämnden och Göteborg Konst vill kunna upphandla 
konst som Stockholm Konst gör. Jurister ser över frågan att nämnden för inköp 
och upphandling/förvaltningen ska kunna delegera ett ansvar åt andra 
förvaltningar i staden att utföra vissa ramavtalsupphandlingar för staden, t.ex. 
till kulturförvaltningen gällande upphandling av offentlig konst. Frågan kommer 
att juridiskt utredas och kommer enligt en enhetschef inom förvaltningen 
möjligtvis behövas tas upp i nämnden för inköp och upphandling annars beslut i 
förvaltningen.  

• Skulle Göteborg Konst kunna upphandla åt andra förvaltningar skulle enheten 
kunna ha en liknande arbetsprocess som Stockholm Konst med påföljd att 
enheten skulle få möjlighet att utnyttja den finansieringsmodell som 
kommunfullmäktiges beslut grundade sig på. 

4.6 Uppsala kommuns arbetsprocess samt nya riktlinjer för 
enprocentsregeln 

Kommentarer:  

Enligt utredningen del 1 har Uppsala kommun två olika arbetsprocesser. En för 
offentlig konstgestaltning på allmän mark och en för gestaltningsprojekt knutna till 
institution.  
 
Bl.a. sker detta översiktligt för arbetsprocesserna: 

• Kulturnämnden beslutar om budget för investeringsmedel.  

• Fördelning av investeringsmedel i den årliga budgeten.  

• Planering sker i kulturförvaltningens sakkunniggrupp.  

• Kulturnämnden godkänner konstprogram som kulturförvaltningen tagit fram.  
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• Projektledare tar fram förslag på konstnärer och utifrån urvalen fattar 
sakkunniggruppen beslut.  

• Projektledare upprättar skissavtal med konstnär.  

• Projektledare leder gestaltningsprocessen.  

• Beslut fattas i kulturnämnden om konstnär och skissförslag vid projekt > 600 
000 kr.  

• Konstnär genomför arbetet med gestaltning, konstverket besiktigas, skyltas och 
invigs.  

• Kulturförvaltningen följer skötselplanen för konstverket. 

Utförligt framgår arbetsprocesserna i ”Riktlinjer för Uppsala kommun arbete med 
offentlig konst”. 

Kulturnämnden ansvarar enligt Uppsala kommuns reglemente för kommunens 
konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar.  
I nämndens ansvar ingår bland annat ansvaret för konstnärliga gestaltningsprojekt 
utomhus och i inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst avsedd för offentliga miljöer i 
Uppsala kommun, reparationer och underhåll av den offentliga konsten samt 
pedagogiskt förankringsarbete och förmedling kring den offentliga konsten. 
Avdelningen för offentlig konst ligger under kulturnämnden. 

Andra relevanta styrdokument gällande enprocentregeln: 

• Principer för budgetering av offentlig konst_KS-2006-0040, fastställd 20016-02-
15 av kommunstyrelsen. 

• Pågående investeringar offentlig konst v2_KTN-2019-0154, rutin fastställd av 
förvaltningsdirektören 2019-06-26  

• Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst KTN 2016-0153, 
fastställd av kulturnämnden 2016-09-29. 

• Riktlinje för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun (2015). 

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 22 i Uppsala kommun 2020-01-28 
föreslog arbetsutskottet att besluta om ”Riktlinjer för beräkning av 1 procent till offentlig 
konst” (se bilaga 1). Som framgår av protokollet har kulturnämnden föreslagit en 
riktlinje hur en procent till offentlig konst skall avsättas. 

I tjänsteutlåtandet som underlag för beslutet framgår att:  

• Investeringsmedel för offentlig konst avsätts i Mål och Budget.  
Syftet med Uppsala kommuns riktlinje för beräkning av  
en procent till offentlig konst är att tydliggöra ansvarsfördelning inom 
kommunkoncernen för olika aktörer och beskriva den beräkningsmodell som 
ska användas för att beräkna hur stor investeringsbudget Uppsala kommun ska 
avsätta varje år för offentlig konst. Riktlinjen syftar också till att öka 
transparensen gentemot kommuninnevånare och övriga intressenter. 
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• Kulturnämnden ansvarar för att säkerställa att riktlinjen tillämpas och efterlevs 
och för att ta fram en detaljerad investeringsbudget samt att samverka med 
både externa aktörer och inom kommunkoncernen. 

• I de fall övriga berörda bolag avsätter drifts- och investeringsmedel i egen 
budget för offentlig konst kan de ansöka hos kulturförvaltningens avdelning för 
offentlig konst om projektledning som då utförs enligt ”Riktlinjer för arbete med 
offentlig konst i Uppsala kommun”. Genom ett samarbete mellan bolagen och 
avdelningen för offentlig konst, säkras tillämpningen av Lagen om offentlig 
upphandling, LOU och att dialogen med invånarna sker genom hela processen 
enligt gemen-samma utarbetade metoder.  

• Eftersom beräkningsmodellen grundar sig på realiserade investeringsutgifter till 
skillnad från planerade investeringar, kommer enprocentregeln i och med den 
nu föreslagna beräkningsmodellen att utgå från en mer reell investeringsnivå. 
Avsättningen till offentlig konst blir lägre på så vis eftersom 
investeringsbudgetar sällan eller aldrig utnyttjas till 100 procent. 

Kulturnämnden har det övergripande ansvaret över de ekonomiska medel som 
Uppsala kommun årligen avsätter för investering i offentlig konst. 

Till de uppdaterade riktlinjerna finns en bilaga ”Gränsdragning mellan investering och 
drift gällande offentlig konst”. 

Följande är beräkningsunderlag för enprocentsbeloppet enligt riktlinjerna:  

• ”Som övergripande princip ska ny-, om- och tillbyggnad av kommunkoncernens 
fastigheter som används för skattefinansierad verksamhet samt nyanläggning 
eller förändring av offentliga utomhusmiljöer t.ex. parker, torg, gång- och 
cykelstråk, tunnlar, parkeringsplatser, utgöra beräkningsgrund för en procent till 
offentlig konst. Inventarier, mark och fastighetsförvärv ingår inte.  

Det som räknas upp i det följande ska ingå i underlaget för beräkningen av 
kulturnämndens årliga investeringsbudget för offentlig konst:  

• Gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsutgifter (medelvärde tre senaste 
åren). 

• Övriga nämnders skattefinansierade investeringsutgifter (medelvärde tre 
senaste åren) rörande ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. 

• Investeringsutgifter (medelvärde tre senaste åren) för Skolfastigheter AB, Sport- 
och rekreationsfastigheter AB och Förvaltningsfastigheter AB minskat med 
skattemässiga avdrag.   

Konstprojekt med övriga berörda kommunala bolag Uppsala kommuns övriga 
kommunala bolag, som inte är omnämnda i stycket ovan, kan i de fall de avsätter drifts- 
och investeringsmedel i egen budgetför offentlig konst, ansöka om projektledning från 
kulturförvaltningen för konstprojektet, vilken då utförs i enlighet med Riktlinjer för arbete 
med offentlig konst i Uppsala kommun. Arbetet sker i nära samarbete med bolagen. 
Bolagens avsatta konstbudget ska även omfatta kostnaderna för projektledning från 
kulturförvaltningen. I beslut om vilka konstprojekt som kan ledas av kulturförvaltningen 
tas hänsyn till graden av tillgänglighet för allmänheten.” 
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”Skattemässigt avdrag är utgift i fastighet som kostnadsförs direkt d.v.s. 
underhållsinvestering som inte höjer tillgångsvärdet.” 

5 Uppdrag 1 i utredning del 2  
 
Utreda möjliga finansieringsformer/modeller för 
Göteborgs Stads enprocentsregel enligt scenario 1 och 
scenario 2, utredning del 1 av enprocentsregeln 2019.  
 
Utifrån slutsatser föreslå en juridiskt och enligt 
kommunala regelverk fungerande modell /modeller för 
finansiering av enprocentsregeln som fungerar både 
för nämnder och helägda kommunala bolag 

5.1 Scenario 1  

Kommentarer:  

Kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln och den rutinbeskrivning som 
bifogades tjänsteutlåtandet beskriver en finansieringsmodell som är liknande 
Stockholmsmodellen d.v.s. att Göteborg Konst är inköps- och processansvarig för 
inköp av konst.  

För att finansieringsmodellen ska kunna fungera tillfredsställande behövs att 
kulturnämnden och Göteborg Konst får ett undantag från nämnden av inköp och 
upphandling/förvaltning att vara inköpsansvarig för konst. Utredning pågår av jurister 
inom förvaltningen för inköp och upphandling.   

Om kulturnämnden får möjlighet att efterleva kommunfullmäktiges beslut att vara 
processägare och processansvarig genom undantaget kommer huvudalternativet, 
d.v.s. scenario 1, att kunna implementeras inom Göteborg Konst.  

Kulturnämnden har idag ett processägaransvar och kan besluta om att se över 
styrdokumenten om enprocentsregeln, revidera och bedöma en klassificering av dem 
utifrån stadens styrmodells riktlinjer för styrande dokument.  

Kulturnämnden har ett uppföljningsansvar genom kommunfullmäktiges beslut om 
enprocentsregeln att följa upp hur och om enprocentsregeln efterlevs av nämnder och 
bolag inom Göteborgs Stad.  

Efter nämnden för inköp och upphandlings/förvaltnings beslut gällande om 
kulturnämnden och Göteborg Konst kan eller inte kan upphandla konst kommer 
kulturnämnden kunna fatta vidare beslut och återkoppla till kommunstyrelsen och 
stadsledningskontoret.  
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Om kulturnämnden får ett undantag kan uppdatering av styrdokumenten för 
enprocentsregeln ske för att tydliggöra nämndens ansvar och roll gällande 
arbetsprocessen för upphandling och inköp av konst.  

5.2 Scenario 2  

Kommentarer:  

I nuläget är inte kulturnämnden i Göteborgs Stad en investerande nämnd vilket 
Uppsala kommuns kulturnämnd är. Det är en förutsättning för att kulturnämnden i 
Göteborgs Stad ska kunna ha en liknande finansieringsmodell som kulturnämnden i 
Uppsala kommun och hur de upphandlar offentlig konst.  

Enligt avstämning med sektorschefen för Fri konst och kultur och med ekonomichefen 
på kulturförvaltningen har kulturnämnden möjlighet att i en verksamhetsnominering 
föreslå att nämnden blir en investerande nämnd.  

Enligt planeringsledaren, kultur och fritid, på stadsledningskontoret behöver nämnden 
lyfta fram strategiska argument varför nämnden ska bli en investerande nämnd. 
Stadsledningskontoret kan eventuellt vara rådgivande, gällande nämndens val av 
strategiska argument, för att komma vidare i verksamhetsnomineringsprocessen.  

Verksamhetsnomineringen sker på våren och det strategiska argumentet gällande 
enprocentsregeln gäller en möjlig finansieringsmodell där det kan avsätts en årlig andel 
av stadens investeringsmedel för offentlig konst genom kulturnämnden. 

Enligt ekonomichefen på kulturförvaltningen är det inte endast enprocentsregelns 
finansiering som skulle kunna vara ett strategiskt argument varför nämnden skulle vilja 
bli en investerande nämnd. Även andra faktorer, framtida satsningar och nämndbeslut 
påverkar om kulturnämnden ska föreslå en verksamhetsnominering för att bli en 
investerande nämnd.  

Skulle kulturnämnden besluta om verksamhetsnomineringen och att sedan beslut 
fattas att nämnden blir en investerande nämnd, kan finansieringsmodellen som 
kulturnämnden i Uppsala kommun har möjliggöras.  

I Uppsala kommuns kulturnämnd finns ett upphandlingsutskott som sammanträder då 
kulturnämnden fattat beslut om att upphandling ska ske inom nämndens 
ansvarsområde. Upphandlingsutskottet beslutar om förfrågningsunderlag och 
antagande av entreprenör för upphandlad verksamhet. 
 
Om kulturnämnden framåt blir en investerande nämnd skulle även en ett upphandlings-
utskott kunna vara en möjlighet att utreda.   
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6 Uppdrag 2 i utredning del 2 
 
Utreda hur en procent av byggkostnaden ska definieras 
utifrån KF:s beslut. Kan flera scenarier användas 
beroende på uppdrag och specificeras i riktlinjen för 
enprocentsregeln? 

Kommentarer:  

Enligt tjänsteutlåtandet som underlag för kommunfullmäktiges beslut om 
enprocentsregeln framgår att:  

• Enligt huvudregeln ska vid byggnation, en procent av byggkostnaden 
(byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning. 

Beräkningsunderlaget för enprocentsbeloppet för Göteborgs Stad är byggkostnaden 
inklusive byggherrekostnaden. Enligt Stockholms Stads beslut är beräkningsunderlaget 
för enprocentsbeloppet produktionskostnaden. Enligt Byggföretagens hemsida är det 
en stor skillnad mellan byggkostnad och produktionskostnad. Se nedan:  

Enligt Byggföretagens hemsida: byggforetagen.se fakta och statistik 2020-01-01: 

Produktionskostnad är den totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla led i 
byggprocessen är inräknade; markförvärv, projektering, kommunala avgifter, kontroll, 
besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdes-
skatt. Eventuell vinst/förlust ingår också och fördelas mellan bygg- respektive 
markkostnaden. 

Den totala produktionskostnaden i ett bostadsprojekt kan delas upp i: 
• Byggkostnad (entreprenörens kostnader) 
• Byggherrekostnad 
• Markkostnad 
• Moms 

Byggkostnad innefattar byggmästeri, el- och VVS- installation, ventilation, målning 
m.m. D.v.s. kostnader förknippande med uppförandet av byggnaden. I byggkostnaden 
ryms också anslutningskostnader för el, bredband, kabel-tv, fjärrvärme/naturgas etc. 

Med byggherrekostnad avses projektering, kreditiv (räntekostnad under byggtiden), 
byggledning, kontroll, besiktning, bygglov, utsättning, garanti, försäkring, försäljnings- 
och pantbrevskostnader samt byggherrens egen administration. 

(I markkostnaden ingår förutom köpeskilling även markarbeten inklusive finplanering 
och tomtutrustning, anslutningsavgift för VA, räntekostnad (från förvärv till byggstart), 
fastighetsbildning, lagfart, detaljplan, geologiska utredningar, kommunala avgifter och 
eventuella rivningskostnader.) 
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Enligt projektchefen vid Stockholm Konst kan beräkningsunderlaget antingen vara en 
procent av produktionskostnaden enligt beslut men kan även vara en procent av en 
investering eller en entreprenadskostnad. Enligt Stockholmsmodellen får Stockholm 
Konst en dokumenterad beställning av beställaren med en budget. I beställningen 
framgår vad budgeten ska täcka som bl.a. arvoden för konstnärlig projektledare, 
skissarvode för konstnär, arvode för konstnär, administrationskostnader m.m. 
 
Under förutsättning att Göteborg Konst skulle ha liknade arbetsprocess enligt scenario 
1 i utredningen del 1 är budgeten för enprocentsbeloppet klarlagd, d.v.s. ett fast 
belopp. Beställaren ansvar för budgetramen.  

Göteborg Konst och beställaren skulle då vid ett konstprojekt fortsatt diskutera 
budgeten och tidsplanen för genomförande av konstprojektet.   

Enligt tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktiges beslut framgår att kulturnämnden har 
ansvar att:  

• Informera om enprocentsregeln till berörda parter och utforma detaljerade 
rutiner och praxis av regeln.  

Eftersom tjänstutlåtandets underlag var enligt Stockholmsmodellen är det en 
tolkningsfråga om nämnden ska utforma rutiner och praxis gällande vilket 
beräkningsunderlag enprocentsbeloppet ska bygga på.  

En tolkning skulle kunna vara att nämndens ansvar, att information om enprocents-
regeln och utformning av rutiner och praxis, förutsätter att nämnden kan upphandla åt 
andra förvaltningar.   

Detta innebär att informationen m.m. till berörda parter skulle innehålla information om 
hur upphandling av konst ska gå till utifrån kommunfullmäktiges beslut, Göteborg 
Konsts arbetsprocess och rådgivning m.m. men inte vilket beräkningsunderlag 
enprocentsbeloppet ska bygga på. Beställarnas fasta belopp, en procent av 
underlaget, bygger på beslut som tagits om omgestaltning eller nybyggnad inom det 
aktuella bolaget eller förvaltningen.  

7 Uppdrag 3 i utredning del 2 

7.1 Utreda huruvida finansieringsmodell för arbetet med 
enprocentsregeln medför att kulturnämnden behöver bli en 
investerande nämnd? 

Kommentarer:  

Som tidigare nämns under kommentarer till uppdrag 1 är det inte endast 
enprocentsregelns finansiering som skulle kunna vara ett strategiskt argument varför 
nämnden skulle vilja bli en investerande nämnd. Även andra faktorer som t.ex. framtida 
satsningar och nämndbeslut påverkar om kulturnämnden ska föreslå en verksamhets-
nominering för att bli en investerande nämnd.  
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Om kulturnämnden och Göteborg Konst inte får ett undantag från nämnden för inköp 
och upphandling/förvaltningen att vara inköpsansvarig för konst skulle det strategiska 
argumentet eventuellt bli starkare att bli en investerande nämnd. Detta för att kunna 
använda finansieringsmodellen som kulturnämnden i Uppsala kommun har.   

Som tidigare beskrivits under Uppsala kommuns arbetsprocess och riktlinjer har dessa 
uppdaterats. Där framgår att:  

• Modellen för beräkning av en procents avsättning för offentlig konst ska bygga 
på förutbestämda variabler/uppgifter vilka ska utgöra underlag för framräkning 
av årlig investeringsbudget för offentlig konst. Modellen ska vara enkel, logisk 
och utgå från offentliga data. 

7.2 Beakta kommunala regelverk och föreskrifter för kommunal 
redovisning i förhållande till om fakturering kan ske till 
byggherren/beställaren, d.v.s. ”Stockholmsmodellen” (scenario 
1) eller kulturnämnden blir en investerande nämnd ” 
Uppsalamodellen” (scenario 2). 
Belysa ekonomiska aspekter av att vara en investerande 
nämnd.  

Kommentarer: 

Om Göteborg Konst kan genom inköpsundantaget upphandla åt andra förvaltningar 
(scenario 1) kommer enheten att kunna precis som Stockholm Konst fakturera 
enprocentsbeloppet till beställande bolag eller förvaltning och därmed täcka sina 
kostnader under eller efter utfört uppdrag. När konstprojektet är klart övergår ansvaret 
för konst/gestaltning till beställaren. Detta innebär att bl.a. efterlevnad av Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer, god redovisningssed m.m. gäller beställande bolag eller 
förvaltning.  

Om kulturnämnden beslutar om en verksamhetsnominering, nämnden får beslut om att 
bli en investerande nämnd (scenario 2), kan Göteborg Konst ha en liknade 
finansieringsmodell som i Uppsala kommun. Då skulle en årlig andel av kommunens 
investeringsmedel kunna avsättas för offentlig konst genom kulturnämnden. Detta 
skulle påverka kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln, stadens 
budgetprocess m.m. som kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges skulle behöva 
besluta om. 

Om kulturnämnden är en investerande nämnd kommer det ge olika effekter om 
nämnden kommer att ha en investeringsbudget och anläggningstillgångar. Då kommer 
nämnden behöva efterleva Lagen om kommunal bokföring och redovisning, Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer, god redovisningssed m.m. gällande bl.a. 
anläggningstillgångar. 

I Göteborgs Stad finns tillämning av regelverk för investeringar och anläggnings-
tillgångar.  
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Där framgår att:   

”3.8 Konstnärlig utsmyckning och gestaltning, 1 %-regel  

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 1 procent av planerad byggkostnad avsättas för 
konstnärlig utsmyckning.  

Den konstnärliga utsmyckningen bör registreras i anläggningsregistret för att kunna 
följas upp. Vid projektavslut görs en bedömning av konstens tekniska livslängd. 
Urskiljbar konst aktiveras men skrivs inte av. I det fall konsten betraktas som temporär 
ska utrangering ske och hela beloppet kostnadsföras vid projektavslutet. Konstnärlig 
gestaltning som kan vara del i byggnad aktiveras och skrivs av med byggnaden.” 

Tillämpningen av regelverk för investeringar och anläggningstillgångar är inte 
uppdaterad till den nya Lagen om kommunal bokföring och redovisning från 2019.  

Vid uppdatering kan en översyn ske och utredning av om skrivningen gällande 
konstnärlig utsmyckning och gestaltning, enprocentsregeln behöver förtydliga hur konst 
enligt enprocentsregeln ska redovisas.  

Som nämnts tidigare har Uppsala kommun beslutat om riktlinjer för beräkning av en 
procent till offentlig konst. Bilaga till riktlinjerna är ”Gränsdragning mellan investering 
och drift gällande offentlig konst”. 

Enligt bilagan framgår att ”varje års investeringar i offentlig konst och konstsamlingar 
bokförs som en tillgång utan varken avskrivningstid eller internränta, vilket innebär att 
kulturnämnden inte belastas med någon kapitalkostnad. Den externa kapitalkostnaden 
som investeringarna medför hanteras inom finansförvaltningen.  

Kommunal redovisningslag och rekommendation r4 om materiella anläggnings-
tillgångar gäller även för offentlig konst. Inköpsvärdet måste uppgå till minst 25 tkr eller 
ingå i s.k. samlingsinvesteringar (funktionell enhet). Konstobjektet ska vara 
inventeringsbart och spårbart via ett inventarieregister, Uppsala kommuns 
konstdatabas.” 

Varje konstprojekt innehåller både drifts- och investeringskostnader. En aktiveringsbar 
kostnad d.v.s. som redovisas i balansräkningen måste vara direkt hänförbar till 
konstverket, ha ett bestående värde eller ge ett direkt värde till konstverket. Med 
bestående värde avses att kostnaden är nödvändig för investeringen i skapandet och 
installationen av själva konstverket. Exempel på sådana kringkostnader är 
konsultkostnader, grävarbeten, eldragning, ljussättning, markberedning och fundament. 
 
Transportkostnader, installationskostnader och ramning av ny konst får räknas med i 
investeringen för offentlig konst. Kostnaden ska vara en förutsättning för att få 
konstverket på plats.” 
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7.3 På vilket sätt bör staden tillämpa LOU vid konstnärlig 
gestaltning vid scenario 1 respektive scenario 2? 

Kommentarer:  

Enligt utredningen del 1 är ett av de svåraste verktygen vid tillämpning av 
enprocentsregeln upphandling enligt lagen (2016:1145) om upphandling, LOU. Det 
gäller dels upphandling av konstkonsulter och dels upphandling av konstnärer.  

Det framgår även från utredningen del 1 att enligt LOU finns det i princip tre olika 
förfarande som är möjliga och som alla tre tillämpas både i Göteborgs Stad och i landet 
i övrigt. Uppfattningen om lämpligt upphandlingsförfarande varierar dock och har också 
att göra med de interna rutiner som tillämpas inom den egna verksamheten, liksom hur 
stor volym som redan upphandlas inom verksamheten ifråga.  

Enligt Stockholmsmodellen (scenario 1) upphandlas konstnär och konstnärlig 
gestaltning i egen regi. Konstkonsult/projektledare upphandlar enligt LOU 
konst/gestaltning.  

Kompetens och kunskap gällande efterlevnad av LOU finns på Stockholm Konsts 
enhet. All konst/gestaltning för offentlig konst upphandlas av enheten.  I och med att 
Göteborg Konst inte kan upphandla åt andra förvaltningar sker upphandlingar av andra 
förvaltningar och bolag.  

Beroende på om kulturnämnden och Göteborg Konst får mandat att upphandla åt 
andra förvaltningar kommer beslut kunna fattas om/hur nämndens förvaltning ska 
utökas personal- och kompetensmässigt för att tillfredsställande efterleva LOU vid 
upphandlingar. Oavsett mandat eller ej behövs LOU efterlevas vid upphandlingar av 
konst/ konstnärlig gestaltning och styrdokument och riktlinjer stödja 
upphandlingsprocesserna.  

Gällande upphandling enligt LOU för scenario 2, Uppsalamodellen, har som tidigare 
nämnts i kommentarer till uppdrag 1 Uppsala kommuns kulturnämnd ett upphand-
lingsutskott som sammanträder då kulturnämnden fattat beslut om att upphandling ska 
ske inom nämndens ansvarsområde. Upphandlingsutskottet beslutar om 
förfrågningsunderlag och antagande av entreprenör för upphandlad verksamhet. 
 
Enligt ”Riktlinjer för Uppsala kommun arbete med offentlig konst” framgår att inköp och 
gestaltningsprojekt upp till  
200 000 kronor görs av kulturförvaltningen på delegation av kulturnämnden. Nämnden 
får kontinuerlig information om gestaltningsprojekt samt årlig rapport av inköp av så 
kallad lös konst. 
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8 Uppdrag 4 i utredning del 2  

8.1 Utreda hur överföring av medel (fakturering) kan ske mellan 
förvaltningar och bolag (inklusive OH-kostnad) för 
Göteborg Konst? 

Kommentarer:   

Hänvisning till tidigare kommentarer gällande finansieringsmodell gällande fakturering 
för Göteborg Konst. D.v.s. skulle enheten kunna upphandla åt andra förvaltningar 
skulle enheten kunna ha en liknande arbetsprocess som Stockholm Konst med påföljd 
att enheten skulle få möjlighet att utnyttja den finansieringsmodell som 
kommunfullmäktiges beslut grundade sig på. 

8.2 Belys skillnad i hantering för överföring av medel beroende på 
om kulturförvaltningen är en investerande eller inte. 

Kommentarer: 

Hänvisning till tidigare kommentarer om hur Uppsala kommuns kulturnämnd arbetar 
med sin finansieringsmodell. D.v.s. investeringsmedel för offentlig konst avsätts i Mål 
och Budget.  

9 Förslag till fortsatt arbete utifrån uppdrag 2 

Förslag till rekommendationer och åtgärder utifrån uppdrag 2: 

• Avvakta nämnden för inköp och upphandlings beslut/förvaltningens beslut 
gällande ett undantag om att Göteborg Konst och kulturnämnden får mandat att 
upphandla konst åt andra förvaltningar.  

• Överväg en verksamhetsnominering utifrån flera aspekter. Bl.a. om inte 
undantaget inte kommer att kunna genomföras.  

• Se över styrande dokument utifrån nya förutsättningar och redovisade 
iakttagelser i rapporten. Stadsledningskontoret kan eventuellt vara rådgivande 
under processen.  

• Göteborg Konst rapporterar till kulturnämnden om nuläge och utmaningar att 
efterleva kommunfullmäktiges beslut om enprocentsregeln i staden.  

• Kulturnämnden återkopplar därefter till kommunstyrelsen.  
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