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Göteborgs Stads styrsystem 

 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs 
Stad är lagar och författningar, den politiska 
viljan och stadens invånare, brukare och kunder. 
För att förverkliga utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. Stadens politiker 
har möjlighet att genom styrande dokument 
beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. 
Inom Göteborgs Stad gäller de styrande 
dokument som antas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder 
och bolagsstyrelser egna styrande dokument för 
sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges 
budget är det övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs Stads 
nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande 
dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra 
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De 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. 

Stadens grundläggande principer såsom 
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i 
praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av 
och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse för förverkligandet av dessa principer i 
stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt 
både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners 
och andra intressenter vad som förväntas av 
förvaltningar och bolag. De styrande 
dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som 
är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna regel 
Syftet är att tydliggöra tillämpningen av enprocentsregeln för konstgestaltning avseende 
bland annat ansvarsfördelning, mandat och avgränsningar. 

Vem omfattas av dessa regler 
Reglerna gäller tillsvidare för stadens berörda investerande nämnder och styrelser. 

Bakgrund 
Enprocentregeln tillkom 1937 för statliga byggnationer men blev med tiden även 
vägledande för landsting och kommuner. Enprocentregeln är den ekonomiska princip 
som anger att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- 
och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. En avsikt med det ursprungliga 
initiativet 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. Det finns inte någon 
lag eller nationell förordning som föreskriver hur och när enprocentregeln ska tillämpas 
för konstnärlig gestaltning. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige (Dnr 0435/10) 2013-01-31 § 25 är det per januari 
2013 ett krav för alla bolag och förvaltningar inom Göteborg Stad att avsätta minimum 1 
procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till 
eller bygger om.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 4 1556/20 om behovet av att ta fram ett 
reviderat styrande dokument.  

Koppling till andra styrande dokument 
 

 Styrande dokument Koppling till denna regel 

Reglemente för kulturnämnden Nämnden ska driva och samordna stadens 
kulturstrategiska arbete, stödja och främja 
konsten i dess olika former och 
konstnärernas villkor i staden. Nämnden 
ska bidra till utvecklingen av kulturvärden 
i stadsutvecklingen samt aktivt bidra i den 
strategiska stadsplaneringen. 

Kulturnämnden ansvarar också för att i 
samverkan med nämnder och styrelser 
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verka för stadens tillämpning av en-
procentsregeln om konstnärlig gestaltning 
och utsmyckning i samband med 
byggnation. 

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. 

 

Översiktsplan för Göteborgs stad Översiktsplanen är kommunens samlade 
strategi för hur mark, vatten och 
bebyggelse ska användas, utvecklas och 
bevaras. Den pekar både ut en riktning för 
hur kommunen ska utvecklas på lång sikt 
samtidigt som den vägleder beslut här och 
nu.  

Gemensam byggprocess (GBP) 

 

Göteborgs Stads gemensamma 
byggprocess (GBP) är kvalitetssäkrad och 
ska tillämpas av stadens 24 byggande 
förvaltningar och bolag. Processen styrs 
av en riktlinje som är beslutad i 
Kommunfullmäktige (Dnr 1547/20). 
Processen innehåller bland annat de krav 
som Göteborgs Stad ställer på 
bygguppdrag. 

 

Stödjande dokument 
Stödjande dokument finns på Göteborg Konsts hemsida: 

https://goteborgkonst.se/konsten/enprocentregeln/ 

  

https://goteborgkonst.se/konsten/enprocentregeln/
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Regler 
Avgränsning och definitioner 
En procent av den totala byggkostnaden till konstgestaltning ska gälla vid ny- och 
tillbyggnad av utomhusmiljöer såsom park, torg, gata, parkeringshus, bro och tunnel. 
Regeln gäller även vid ny- och tillbyggnad av utvalda byggnader: grundskolor, 
gymnasieskolor, äldreboende, kontorslokaler, bostäder, museer, arenor, bad- is- och 
idrottshallar. Regeln innebär att berörda förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en 
procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning för berörda projekt.  

Avgränsningen innebär att tex investeringsvolymerna för byggande av förskolor eller 
boende med särskild service (BmSS) inte omfattas av regeln avseende beräkningsgrund 
för en procents avsättning eller tvingande regel att hanteras enligt 
konstgestaltningsprocessen. 

Avgränsningen innebär också att ombyggnad inte omfattas av regeln. 

Byggkostnaden eller anläggningskostnaden avser mark-, schaktnings- och 
grundläggningsarbeten samt uppförande av byggnaden eller anläggningen och de 
installationer och anslutningar som krävs för anläggningens funktion. Utgifter som ligger 
utanför byggkostnaden avser investeringsrelaterade kostnader för exempelvis 
markförvärv, saneringar eller rivningar av befintliga anläggningar och byggnader. Lika så 
avses inte byggherrekostnader för utredningar, myndighetskostnader, projektledning och 
projektadministration eller övriga ersättningar och tillfälliga åtgärder. 

Ansvar att definiera projekt, investeringsvolymer och 
byggkostnad 
Den byggande/beställande parten ansvarar för att definiera vilka projekt och vilka 
investeringsvolymer samt som ska hanteras i enlighet och i linje med avgränsningen 
ovan. Detta gäller även ansvaret att definiera vad som avses med byggkostnader för att 
linjera med befintlig redovisning och styrning eller utifrån branschstandards, då dessa kan 
skilja sig något mellan stadens olika verksamheter. Dock är det av vikt att definitionerna 
vidmakthålls över tid för att skapa goda planeringsförutsättningar och transparens.  

Användning av potter 
Utrymmet för konstgestaltning kan knytas till specifika projekt eller hanteras genom 
potter. Med potter menas att projektspecifika medel eller volymer knutna till mer 
generella investeringsområden får avsättas till en större pott som inte är projektspecifik. 
En sådan pott kan användas för att exempelvis möjliggöra större satsningar på andra 
platser i staden eller i områden som bedöms som viktiga samt motverka för många små 
konstgestaltningar. 

De budgetutrymmen inom investeringsverksamheten som avsätts som potter ska hanteras 
i likhet med den övriga investeringsstyrningen i staden, vad avser exempelvis hantering 
och mandat knutna till planperioder eller lånetak.  
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Maxbelopp 
Vid beräkning av avsättning för en procent konstgestaltning vid mycket stora projekt ska 
ett maxbelopp tillämpas om 250 prisbasbelopp vilket motsvarar ca 12 mnkr, det vill säga 
projekt som överstiger 1,2 mdkr i byggkostnad.  

Beständig konst 
Den konstgestaltning som ska hanteras i enlighet med enprocentregeln ska avse 
uppförande av beständig konst. Detta för att konstverken ska kunna anses ha ett bestående 
ekonomiskt värde över tid och därmed kunna hanteras som en anläggningstillgång. Det 
innebär att tillfällig eller temporär konst, så som exempelvis konstnärlig gestaltning på 
byggplank eller liknande åtgärder, som behöver kostnadsföras i samband med 
avetablering och färdigställda projekt inte anses utgöra beständig konst. Inte heller 
omfattas därmed tillfälliga installationer eller performance-verk i samband med 
invigningar eller liknande. 

Hantering av kostnader 
Samtliga kostnader som förknippas med framtagande, byggande och etablering av 
konstgestaltningen ska omhändertas inom ramen för en procent. Det medför att så väl 
utgifter för processen, verket i sig och utgifter för exempelvis grundläggning och 
fundament ska ingå i de åtaganden som knyts till konstgestaltningen. Hur utgifterna 
fördelas mellan drift och investering ska utgå från god redovisningssed och innebär att 
beställande nämnd eller styrelse behöver hantera detta utrymme inom så väl sina drifts- 
som investeringsramar. 

Anskaffning och genomförande av konstgestaltning 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för sin respektive anskaffning och genomförande av 
konstgestaltning. Anskaffningen och genomförandet av konstgestaltning ska genomföras 
i samverkan med kulturnämnden.  

Övergripande planeringsunderlag 
Kulturnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens stadsutvecklingsorganisation 
ta fram ett övergripande planeringsunderlag för offentlig konst i staden som ska beaktas 
vid tillämpning av enprocentregeln. Planeringsunderlaget ska visa var i staden det finns 
behov av satsningar av offentlig konst och är ett underlag bland annat vid användning av 
potter. 

Lägsta beloppsgräns 
Förslaget innehåller en begränsning där en konstgestaltningsprocess ska genomföras först 
när investeringen för konstgestaltningen uppgår till minst 17 prisbasbelopp, vilket i 
dagsläget motsvarar i storleksordningen drygt 800 tkr. Detta för att processkostnaderna 
och arbetsinsatsen ska stå i proportion till investeringen. 
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Förvaltning 
Ansvarig slutlig förvaltare av konstgestaltningen är ansvarig för att i samverkan med 
kulturnämnden upprätta en förvaltningsplan för verket. 

Då beständig och fast konst inte skrivs av utgörs de löpande kostnaderna av 
internräntekostnader samt drift, skötsel och tillsyn av verken i enlighet med framtagen 
skötselplan. Slutlig förvaltare av verket ansvarar för de löpande driftkostnaderna. 
Kostnader som uppstår med anledning av tillämpning av enprocentsregeln som inte kan 
hänföras till investeringsmedel hanteras inom ramen för respektive nämnds ordinarie 
ekonomiska ansvar.  

Offentlighet 
Konstgestaltning ska placeras/integreras/installeras i sammanhang där den kommer flest 
till del, hög offentlighetsgrad gäller.  

Rådighet 
Rådighet över konstgestaltningen, till exempel vid flytt, borttagning eller förstörelse ska 
hanteras i samråd med konstnären och med stöd av kulturnämnden. 

Inventering 
Förvaltaren ansvarar för en årlig inventering av konsten. Inventering ska ske för att 
säkerställa att konstgestaltningen faktiskt finns kvar, i det skick det anskaffades.  

Tillgängliggörande 
En plan för tillgängliggörandet av konstgestaltningen ska tas fram före invigningen. 
Kulturnämnden ansvarar för stadens tillgängliggörande av konstgestaltning.  

Samordning för processen 
Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för samordning och stöd inom processen; 
uppföljning, föreslå förändringar i regeln, framtagande av eventuella rutiner m m. 
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