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Svar på remiss Göteborgs Stads regel för 
konstgestaltning i samband med 
bygginvesteringar 
Förslag till beslut 
Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som 
trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontorets förslag till reviderad regel för konstgestaltning i samband med 
bygginvesteringar remitteras av kommunstyrelsen till berörda nämnder.  

Behovet av att ta fram ett reviderat styrande dokument för ökad tydlighet, i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 4, grundar sig på det yrkande som framhåller att 
enprocentregeln inte fullt tillämpas i enlighet med fullmäktiges beslutsunderlag från 2012 
samt ger dålig vägledning för berörda nämnder och bolag med utrymme för olika 
tolkningar. 

Stadsledningskontorets förslag till ny regel föreslår avgränsningar kring vilka 
investeringsprojekt som ska omfattas av enprocentregeln, ekonomiska begränsningar 
kring hur enprocentregeln ska beräknas samt ansvar för respektive nämnd och bolag. 
Kulturnämnden tilldelas ansvar för att ta fram ett övergripande planeringsunderlag för 
offentlig konst i staden vid tillämpning av enprocentregeln. 

Trafikkontoret har synpunkter på följande delar av regel för konstgestaltning i samband 
med bygginvesteringar: 

• Avgränsningar och definitioner - begreppet ombyggnation 
• Urval – uteslutande av förskolor och särskilda boenden 
• Maxbelopp och hantering av kostnader 
• Ansvar för anskaffning, process och upphandling – direktupphandling och 

trepartsavtal 

Trafikkontoret ställer sig positiv till förslaget om framtagande av ett övergripande 
planeringsunderlag för offentlig konst i staden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Regeln fokuserar i stort på ekonomiska avgränsningar för avsättning av en procent till 
konst i investeringsprojekt. Med de stora investeringsvolymer trafikkontoret har i 
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dagsläget ser vi inte att den ekonomiska avgränsningen har direkt betydelse för 
möjligheten att investera i konst, men på sikt kan detta förändras när 
investeringsvolymerna minskar. Motivationen för avgränsningar anges vara att 
byggkostnader ökar i snabb takt och dessa kostnader behöver prioriteras. På samma sätt 
ökar kostnaderna för att ta fram konst, såväl arvode som material och anläggningsarbete. 

Konst berikar stadens attraktionsvärde och medborgare och besökares upplevelse av 
platser och stadsmiljöer, vilket kan bidra till ökat ekonomiskt värde för verksamheter och 
fastighetsägare. En stad som har en medveten strategi och arbetar långsiktigt med 
konstnärlig gestaltning av hög kvalitet i sina stadsmiljöer positionerar sig såväl nationellt 
som internationellt som kulturstad och sänder budskapet till omvärlden och invånarna att 
konst är viktigt för en god livsmiljö och tilldelas ett ekonomiskt mervärde.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Vad som är konst är under ständig utveckling och begreppet förändras. Konstens syfte är 
att berika människor och miljöer såväl genom att skapa estetiska värden likväl som att 
undersöka och utmana gällande normer, avgränsningar och nutidsfenomen. Konstnärer 
samarbetar med andra professioner kring nutidsfrågor, till exempel klimatutmaningar. Ett 
konstverk skulle mycket väl kunna vara att under kontrollerade former i planeringen av 
ett investeringsprojekt låta en bit mark stå orörd eller låta en yta översvämmas för att 
undersöka vad som sker när vi låter naturen agera. Denna typ av konst och undersökande 
samarbeten är inte möjliga att finansiera enligt enprocentregeln, då den ska avse 
uppförande av beständig konst. Detta så att konstverken, ur en redovisningssynvinkel, ska 
kunna anses ha ett ekonomiskt bestående värde över tid och därmed hanteras som 
anläggningstillgångar.  

Att väl implementera kulturplanering och konst i stadsutvecklingsprocessen för att skapa 
en attraktiv livsmiljö innebär ökade möjligheter att samverka med och integrera grön- och 
klimatstrategier i kulturplaneringen. Detta är av allt större vikt för att nå miljömålen när 
staden växer och förtätas. 

Bedömning ur social dimension 
Ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och design ” Politik för gestaltad livsmiljö" 
antogs i riksdagen 2018. Politiken för gestaltad livsmiljö tar ett helhetsgrepp om arbetet 
med den gestaltade livsmiljön. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, 
konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade 
livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och 
välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt det nya nationella målet ses som ett 
sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra 

Ett gemensamt skapande och en helhetssyn på den gestaltade livsmiljön är kärnan i 
politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Det är en politik som på ett 
tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet 
och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politik för gestaltad livsmiljö utgår också från allas 
rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. 

Stadsledningskontorets förslag till Regel för konstgestaltning i samband med 
bygginvesteringar avgränsar vilka typer av verksamheter och anläggningar i 
investeringsprojekt som ska och inte ska omfattas av enprocentregeln för konst. Det kan 
tolkas som att icke angivna anläggningar inte ska planeras för konst då finansiering inte 
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är säkrad. För trafikkontorets verksamhet är detta inte kritiskt ur social synvinkel men när 
det gäller andra verksamheter kan det innebära en diskriminering av utsatta grupper.  

Regeln anger specifikt att vid byggande av förskolor och boende med särskild service 
behöver inte investeringsvolymen omfattas av regeln för en procents avsättning till konst. 
Detta frångår målet för politik för gestaltad livsmiljö då det innebär att särskilda grupper 
väljs ut att inte omfattas av den tvingande regeln för avsättning till konstgestaltning. Det 
kan leda till att utsatta grupper i samhället och barn inte får samma möjlighet att ta del av 
och berikas av konst som övriga. Avgränsningen riskerar att motverka målen för en 
Jämlik stad. 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med 

bygginvesteringar 

2. Tjänsteutlåtande 1452/21 – Remittering av Göteborgs Stads regel för 
konstgestaltning i samband med bygginvesteringar 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har för kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige tagit 
fram ett förslag till styrande regel för konstgestaltning i enlighet med modell för 
enprocentregeln. Förslaget har skickats på remiss som en del av ärendets beredning. Sista 
dag för att lämna in remissyttranden är 30 november 2022. Trafikkontoret har fått utökad 
remisstid till 9 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Historik 
Enprocentregeln tillkom 1937 för statliga byggnationer men blev med tiden även 
vägledande för landsting och kommuner. Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att 
förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden 
(inklusive byggherrekostnad) för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller 
bygger till. Det betyder att en yrkesverksam konstnär ska få i uppdrag att skapa ett 
konstverk eller en konstgestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller 
både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser. 

Behov av reviderad regel 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 §4 att det ska tas fram ett reviderat styrande 
dokument för processen för att skapa ökad tydlighet. Yrkandet som låg till grund för 
kommunfullmäktiges beslut framhåller att enprocentregeln inte fullt ut tillämpas i 
enlighet med fullmäktiges beslut samt att beslutsunderlaget från 2012 ger dålig 
vägledning för berörda nämnder och bolag och att det finns utrymme för olika tolkningar. 

Stadsledningskontoret lyfte i sitt tjänsteutlåtande 2021-06-14 att behovet om en procent 
alltjämt är en relevant andel för alla typer av projekt med anledning av den stora volymen 
på de investeringar som staden är inne i och står inför. Ett reviderat styrande dokument 
behöver bland annat reglera arbetsgång, roller 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 enprocent-regeln samt en övre 
och/eller undre gräns för enprocent-regeln.  

Kulturförvaltningens utredning från 2019 pekar på att kommunens ordning med en 
ansvarsägande part inte är tydlig och att det saknas verktyg för den ansvariga parten 
(kulturförvaltningen). Enligt utredningen råder det därigenom en otydlighet när det gäller 
roller, mandat och kvalitet. Otydlighet har också sin grund i okunskap om konstnärliga 
processer och konstnärlig kvalitet vid utformning av stadens gemensamma rum. 

Ärendets tidigare beredning 
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, kommunfullmäktige 2019-11-13 § 4. 
Kulturnämndens uppdrag förklarades fullgjort och samtidigt fick kommunstyrelsen 
uppdraget att ta fram ett förslag på styrande dokument. Kulturnämndens utredningar i 
ärendet återfinns i kommunfullmäktiges handling 2021 nr 180. 
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Förvaltningens bedömning 
Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar berör 
trafikkontoret direkt då förvaltningen har stor andel investeringar i staden. Trafikkontoret 
har följande synpunkter: 

Avgränsningar och definitioner 

Ombyggnation 

I ny Regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar avgränsas 
enprocentregeln att gälla för ny- och tillbyggnation. Ombyggnation anges inte omfattas 
av enprocentregeln. Denna avgränsning behöver skrivas om då det kan läsas som att även 
investeringsprojekt i befintlig stad inte omfattas av enprocentregeln, vilket trafikkontoret 
uppfattar inte är intentionen. 

Inom ramen för trafiknämndens ansvar efterfrågas ett förtydligande kring vad som åsyftas 
med ombyggnation eller att begreppet skrivs om till reinvestering om detta åsyftas. 
Ombyggnation är att man förändrar en plats och det blir då ett investeringsprojekt, vilket 
omfattas av enprocentregeln. Däremot innebär en reinvestering att man bara åtgärdar 
befintlig funktion. 

Trafikkontoret arbetar med ombyggnation av befintliga stadsmiljöer och i samband med 
detta finns ofta stort behov att även inkludera konstnärlig gestaltning. Det kan gälla ett 
förortstorg som byggs om eller en innerstadsmiljö som rustas upp, som till exempel 
Avenyn. Trafikkontorets tolkning är att ombyggnation i befintlig stad ska omfattas av 
enprocentregeln. 

Urval 
Regeln anger på ett uttömmande vis vilka objekt, utomhusmiljöer och byggnader, som 
ska omfattas av enprocentregeln. För trafikkontorets verksamhetsområde anges att regeln 
gäller vid ny-och tillbyggnad av utomhusmiljöer såsom park, gata, parkeringshus, bro och 
tunnel. På samma vis anges vilka typer av byggnader som ska omfattas av 
enprocentregeln, där till exempel kulturhus inte ingår. Förskolor och boende med särskild 
service ska uttryckligen inte omfattas. Detta anser trafikkontoret strider mot 
Barnkonventionen och målen för Jämlik stad. 

Stadsledningskontoret påpekar i regeln att avgränsningen avser ska-krav och att det finns 
möjlighet att genomföra konstgestaltningar i alla övriga miljöer och typer av byggnader. 
Trafikkontoret vill peka på att det finns en risk att medel för konstnärlig gestaltning inte 
avsätts om de inte inkluderas i ska-krav, och att de miljöer som borde omfattas men faller 
utanför föreslagna miljöer inte ges utrymme till konst.  Trafikkontoret föreslår att den 
uttömmande beskrivningen av vilka objekt som omfattas slopas. 

Maxbelopp och hantering av kostnader 
Beräkning för avsättning av enprocent i investeringsprojekt till konstgestaltning vid 
mycket stora projekt föreslås i reviderad regel till ett maxbelopp om 250 prisbasbelopp, 
vilket motsvarar cirka 12 mnkr. Därtill föreslås att samtliga kostnader som förknippas 
med framtagande, byggande och etablering ingår i avsättningen för en procent. 
Byggherrekostnad räknas inte längre in, vilket varit fallet i tidigare regel. 

Stadsledningskontoret föreslår att enprocentregeln även ska inkludera de driftsmedel som 
krävs till förberedande arbete (konstkonsult, förstudie och skissuppdrag). Denna del av 
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konstprocessen beräknas till uppåt 10 % av hela konstbudgeten. Det innebär att summan 
som avsätts till konstgestaltning ytterligare begränsas då den inkluderar förberedande 
arbete. 

Trafikkontoret har i nuläget stor omfattning på investeringsprojekt i staden vilket också 
innebär en stor avsättning till enprocent konst. Trafikkontoret avsätter en procent av 
nämndens investeringsvolym till konst, vilken återfinns som en särskild post i 
investeringsplanen. Medlen hanteras som en pott vilket möjliggör att trafikkontoret vid 
behov kan använda dessa medel till prioriterade konstprojekt.   

En procent av den totala investeringsvolymen genererar en stor pott att fördela bland 
trafiknämndens investeringar. En förändring av regeln kan medföra att färre projekt får 
möjlighet att genomföra konst. 

När trafikkontoret planerar och genomför mycket stora investeringsprojekt används ofta 
en procent av själva projektets investeringskostnad till konst då områdena som berörs är 
omfattande. Det i regeln reviderade maxbeloppet innebär att det kan komma att finnas 
mindre i potten att fördela till andra projekt med lägre byggkostnad. I takt med att 
utbyggnad och investeringsvolymerna minskar kommer således de inte utnyttjade 
enprocent medlen att fördela att minska.  

Trafikkontoret föreslår att maxbeloppsgränsen ses över och vid behov justeras i samband 
med beslut om ny investeringsram vid ingång av varje ny planperiod. 

Ansvar för process och upphandling 
Regeln anger specifikt att varje nämnd och styrelse ansvarar för sin respektive 
anskaffning och genomförande av konstgestaltning. I det ligger att respektive nämnd och 
bolag utgör en egen upphandlande myndighet och därmed ansvarar för att 
upphandlingslagstiftningen följs. Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för samordning 
och stöd inom processen. Trafikkontoret ser att det idag finns oklarheter kring ansvar och 
upphandling som behöver hanteras bättre i regeln, vilka är följande: 

Direktupphandling 

Enligt den av kulturförvaltningen angivna process, ska trafikkontoret direktupphandla 
konstkonsulter som Göteborg konst föreslår. Trafikkontorets bedömning är att dessa 
tjänster sammantaget nu har sådan omfattning att vi årligen överskrider vad som är tillåtet 
att direktupphandla. Vi bedömer inte heller att de nya upphandlingsreglerna (från 1 feb 
2022) ger ett större utrymme för direktupphandling än vad som varit fallet innan. 
Samtidigt är vi beroende av stöd från Göteborg konst då vi själva i mångt och mycket 
saknar sakkunskap för att handla upp konstkonsulter. 

Trafikkontoret föreslår att detta kan lösas genom upphandling av ett stadsgemensamt 
ramavtal eller, ännu hellre, ett dynamiskt inköpssystem (DIS) där investerande 
förvaltningar och bolag är avropsberättigade. Detta ramavtal/DIS kan lämpligen upprättas 
av kulturförvaltningen eller förvaltningen för inköp och upphandling. Ett alternativ är att 
Göteborg konst tilldelas egna budgetmedel för de delar av processen som hanteras genom 
konstkonsulter och själva genomför upphandling av dessa tjänster.  

Trepartsavtal 

Trafikkontoret ser också att det trepartsavtal som Göteborg konst anger vi ska använda 
för att anlita konstkonsulter är tveksamma ur upphandlingsjuridisk synpunkt. Det är i 
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dagsläget trafikkontoret som är beställare och så länge detta är fallet så bör avtalsparterna 
enbart vara trafikkontoret och konsulten. Med ett trepartsavtal blir ansvarsfrågan otydlig. 

Övergripande planeringsunderlag 
Kulturnämnden tilldelas ansvar att i samverkan med stadens stadsutvecklingsorganisation 
ta fram ett övergripande planeringsunderlag för konst i staden som ska beaktas vid 
tillämpning av enprocentregeln. För trafikkontoret innebär detta ett viktigt stöd för att 
bättre kunna planera och prioritera i vilka projekt enprocentpotten ska användas, så 
konsten kommer fler till del och stadens konstsatsningar håller ihop utifrån en 
övergripande idé och sammanhang.  

Trafikkontoret har inga övriga synpunkter på de delar i regeln som vi inte lämnat 
särskilda kommentarer kring. 
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