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Svar på medborgarförslag om enprocentregeln för konstnärlig 
gestaltning av offentliga miljöer 
Gunnel Liljefors-Hoogers, konstnär KRO Västmanland, inkom den 18 maj 2015 
med rubricerat medborgarförslag. Tillsammans med Gunnar Forsman, ordförande 
i KRO/KIF och Johnny Molton, ledamot i KRO/KIF föreslår förslagsställaren att 
en procentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer införs i Sala 
kommun. 

Enprocentsregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, till- och Offi

byggnationer samt renoveringar av fastigheter och andra offentliga miljöer och 
infrastruktur inom kommunens gränser, ska investeras i konstnärlig gestaltning. 
Nästan hälften av landets kommuner tillämpar enprocentregeln. Förslaget be
skriver hur estetiska värden och konstnärlig gestaltning skapar mervärden. 
Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge uppdrag till 
kommunstyrelsen enligt nedan: 

1. Enprocentsregeln införs. 

2. Riktlinjer och metoder för hur arbetet med en procentsregeln ska gå till 
utarbetas, förslagsvis med hjälp av konstnärsorganisationernas 
metoddokument 

3. Motsvarande minst en procent av projekt/ byggbudgeten för konstnärlig 
gestaltning avsätts, oavsett om det är privata fastighetsägare och byggbolag. 
Enprocentsregeln ska tillämpas även av kommunens bolag och stiftelser. För 
investeringar som understiger 20 basbelopp kan anslagen sparas och 
användas för behov av gestaltning/utsmyckning i offentliga rum som är 
konstnärligt eftersatta. 

4. Säkerställa att enprocentsregeln, de estetiska värdena och den konstnärliga 
gestaltningen finns med i utformningen av offentliga miljöer och i hela den 
kommunala beslutsprocessen. 

5. I villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att avtalsparterna ska bidra 
till den offentliga miljön genom att investera minst en procent av 
projekt/byggkostnaden i konstnärlig gestaltning 

6. Kontinuerligt följa upp tillämpningen avenprocentsregeln och underhålla 
den offentliga konsten. 



Kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur och fritid i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för offentlig konst i Sala under hösten 2015. Syftet med en hand
lingsplan är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, konsekvent och 
strukturerat med den offentliga konsten i Sala kommun. 

Handlingsplanen omfattar beslutshantering av nya offentliga verk, inklusive 
enprocentmålet, riktlinjer för det löpande underhållsarbetet samt organisation. 
Planen ska vara ett vägledande dokument för politiker, tjänstemän och verksamma 
i staden. 

Kommunstyrelsen har den31mars 2016 diskuterat handlingsplanen för offentlig 
konst och därvid beslutat uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/tekniska 
kontoret och kultur och fritid att tillsammans ta fram förslag på 
inriktningsbeslut/policy för offentlig konst samt att därefter, efter en eventuell 
revidering, överlämna den av kultur- och fritidsnämnden antagna handlingsplanen 
för offentlig konst till kommunstyrelsen för fastställande i tillämpliga delar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson (C 
Kommunstyrelsens or 
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Yttrande, medborgarförslag dnr 2015/427 
Ett medborgarförslag från Gunnar Forsman, ordförande i KRO/KIF, Johnny Molton, 
ledamot i KRO/KIF samt Gunnel Liljefors-Hoogers, konstnär KRO Västmanland 
inkom till Sala kommun 2015-05-18. 
Förslaget gäller Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 
och förslaget beskriver hur estetiska värden och konstnärlig gestaltning skapar 
mervärden. Förslaget innehåller ideer på hur kommunen ska arbeta med 
enprocentregeln. 

Kultur- och Fritidsnämnden har gett Kultur och Fritid i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för offentlig konst i Sala under hösten 2015. Syftet med en 
handlingsplan är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, konsekvent 
och strukturerat med den offentliga konsten i Sala kommun. 

Handlingsplanen omfattar beslutshantering av nya offentliga verk, inklusive 
Enprocentmålet, riktlinjer för det löpande underhållsarbetet samt organisation. 
Planen ska vara ett vägledande dokument för politiker, tjänstemän och verksamma i 
staden. 

I det inkomna medborgarförslaget nämns att konstnärsorganisationerna kan vara 
behjälpliga vad gäller arvodesrekommendationer och metod dokument för 
upphandling. 



R sALA rt;11 KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

S<lmmanträdesdatum 

2015-11-10 

Dnr 2015/635 

KFN § 106 Handlingsplan för offentlig konst 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Sala kommun syftar till att lyfta frågan kring den offentliga konsten enligt lokal 
kulturplan som antogs i Kommunfullmäktige§ 9/ 2014 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/54, handlingsplan för offentligkonst 

Ärendet föredras av Petra Jablonski, kulturutvecklare 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
.att efter redaktionella ändringar godkänna handlingsplan för offentlig konst, bilaga 
KFN 2015/54, samt 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar anta 
handlingsplan för offentlig konst. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

.att efter redaktionella ändringar godkänna handlingsplan för offentlig konst, bilaga 
KFN 2015/54, samt 

att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar anta 
handlingsplan för offentlig konst. 

Utdrag 

Petra Jablonski, kulturutvecklare 
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Utdragsbestyrkande 
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YTIRANDE 

Handlingsplan för offentlig konst 
Kultur och fritid har tagit fram en handlingsplan för offentlig konst. Tekniska 
kontoret har fått handlingsplanen på internremiss för yttrande. 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 

I remissvaret har vi fokuserat på det som berör fast konst, punkt 4. Då detta är 
tekniska kontorets ansvarsområde. Lös konst är inom kultur och fritids 
ansvarsområde och därför har vi inget att erinra kring detta. 

Vi har läst i kulturplan 2014-2016 och dels i fullmäktigebeslutet, KF§ 9 2014-01-27, 
och kommit fram till att: 

• Det finns inget formellt uppdrag att ta fram en handlingsplan för konst som 
sköts inom tekniska kontorets ansvarsområde 

• I kulturplanen framgår att vi ska se över inriktningsbeslut/policy för 
tillämpning av enprocentregeln 

Tekniska kontoret ser briser i några väsentliga punkter så som: 

• Tillämpningen av 1 o/o-målet och dess ekonomiska konsekvenser 

• Tillämningen av ett årligt budgetanslag och dess ekonomiska konsekvenser 

• Kopplingen mellan översiktsplan/ detaljplan och konsten behöver utredas 

Förslag till beslut: Tekniska kontoret och kultur och fritid får i uppdrag att 
tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för offentlig konst. Därefter 
kan handlingsplanen för offentlig konst utvecklas och behandlas. 

sifJf;r(jt 
Anders Almroth 

Teknisk chef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2015/635 

§ 39 Handlingsplan för offentlig konst 
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INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Sala antog den 27 januari 2014 en Lokal kulturplan för Sala 
kommun 2014-2016. Kulturplanen är formad i samtal med det lokala kulturlivet och 
civilsamhället Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner och priorite
ringar som Sala kommun vill göra i fråga om den lokala kulturverksamheten. Planen 
utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och 
syftar bland annat till att vara ett strategiskt dokument för kommunens fortsatta ar
bete med de kulturpolitiska frågorna. Kultur- och fritidsnämnden har som en upp
följning av den lokala kulturplanen tagit fram ett förslag till handlingsplan för offent
lig konst. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 40 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
.sill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur och 
fritid att tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för offentlig konst, 
samt 
.att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids
nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fastställande i tillämpliga delar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur och 
fritid att tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för offentlig konst, 
samt 

att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids
nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fastställande i tillämpliga delar. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
kultur och fritid 

Utdragsbestyrkande 
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Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 
Tillämpandet av enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om
eller tillbyggnationer av fastigheter och annan offentlig infrastruktur investeras i konstnärlig 
gestaltning och utsmyckning, har fått allt större genomslag i Sverige. Konstnärsnämndens 
rapport Ingen regel utan undantag - Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig 
miljö, 2013 1

, visar att 77 procent av landstingen och regionerna arbetar aktivt med 
enprocentsregeln. Nästan hälften av landets kommuner tillämpar enprocentregeln. Räknar 
man även med de kommuner som har en procentsregeln som målsättning eller riktlinje uppgår 
andelen till 64 procent. Vetska en om konstens betydelse för de gemensamma miljöerna 
sprider sig. Det är hög tid för Sala kommun att inspireras av de andra kommunerna. 
Kommunen bör höja de konstnärliga ambitionerna och anta regeln om att avsätta minst en 
procent för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- eller tillbyggnationer av 
fastigheter, gator, torg och annan infrastruktur inom kommunens gränser. 

Att estetiska värden och konstnärlig gestaltning vägs in i planeringen av offentliga miljöer 
skapar flera mervärden: 

• Trivseln i bostadskvatter, stadsmiljöer, vägar och parker ökar, då konsten bidrar 
med skönhet, överraskning och stimulans 
• Den offentliga konsten skapar socialt hållbara och estetiskt intressanta rum, med 
förutsättningar att locka till sig invånare, turism och näringsliv 
• Konsten sätter igång tankar, ger nya perspektiv och gör medborgarna mer kreativa 
och öppna 
• Den offentliga konsten är demokratisk; invånare, även barn med föräldrar som 
inte tar sig till konstutställningar eller har konst hemma, får på ett enkelt och självklart 
sätt tillgång till konst i sin vardag 
• Konsten profilerar och gör kommunen och bostadsområdena attraktiva samt 
stärker orternas identitet 
• Uppdragen innebär arbetstillfållen och betydelsefulla inkomstkällor för konstnärer 
och andra specialiserade yrkesgrupper 

En mängd vetenskapliga forskningsrön visar att det finns ett samband mellan konst och 
välbefinnande. På Karolinska Institutets hemsida Den kulturella hjärnan presenteras flera 
rapporter som pekar på de positiva sambanden mellan hälsa, välmående, lärande och kultur. 
Bland annat visar en studie från USA att personer sjuka i Alzheimers upplever större 
välmående efter att ha tittat på konst, deltagarna ökade också sin självkänsla. I Sverige fick 
150 studenter på Södertörns högskola skatta arbetsmiljöer med eller utan konst som de sett på 
fotografier. Miljöerna med konst på väggarna uppfattades som mer harmoniska, kreativa och 
proffsiga, sammanfattningsvis bedömdes även de utsmyckade miljöerna komma från ett mer 
framgångsrikt företag. 

Både allianspartierna och de rödgröna partierna framhåller vikten av att enprocentregeln 
tillämpas. Alliansregeringen skrev i sin budgetproposition för år 2014 att " . . . enprocentsregeln 
är en viktig utgångspunkt i gestaltandet av den offentliga miljön." Den rödgröna regeringen 
skrev i sin budgetproposition inför år 2015 att " intresset för offentlig miljö, stora 
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ombyggnadsbehov och kultursamverkansmodellen har skapat ett nyväckt intresse för 
enprocentregeln ." Myndigheten Konstnärsnämnden drar, i sin rapport, slutsatsen att "all 
offentlig verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljön" . 

En procent av byggprojekten är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga värden det 
genererar under årtionden framöver för hela kommunen. Genomenprocentsregeln skapar 
kommunen en struktur som kontinuerligt uppgraderar våra offentliga rum och gör de levande 
och attraktiva. Konsten tillför en humanistisk, estetisk och existentiell dimension. Den 
påverkar sina betraktare både sinnligt, känslomässigt och intellektuellt och samhällets uppgift 
är att skapa offentliga miljöer med omtanke om hela människan. 

Sala kommun har alla förutsättningar att skapa ännu mer spännande, utmananade och 
attraktiva gemensamma miljöer. Genomenprocentsregeln och den offentliga konsten skapar 
vi långsiktigt en kommun att vara stolt över och med förutsättningar att locka till sig nya 
invånare, turism och näringsliv. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås här att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att: 

l. införa enprocentsregeln som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, till- och 
ombyggnationer samt renoveringar av fastigheter och andra offentliga miljöer och 
infrastruktur inom kommunens gränser ska investeras i konstnärlig gestaltning 

2. utarbeta riktlinjer och metoder för hur arbetet med enprocentsregeln ska gå till. Ta hjälp av 
konstnärsorganisationernas metoddokument för upphandling och 
arvodesrekommendationer. Använd konstnärernas kompetens som inspiratör till förnyelse 
av de offentliga rummen och katalysator för det offentliga samtalet, i programarbete och 
planeringsprocess för att skapa konstnärligt intressanta miljöer där verken integreras i de 
offentliga rummen samt för kompletterande verk som placeras i efterhand. 

3. avsätta motsvarande minst en procent av projekt/ byggbudgeten för konstnärlig gestaltning 
vid ny-, om och tillbyggnationer av de offentliga rummen och av lokaler som är avsedda 
för kommunal verksamhet, oavsett om det är privata fastighetsägare och byggbolag. 
Enprocentsregeln ska tillämpas även av kommunens bolag och stiftelser. För investeringar 
som understiger 20 basbelopp kan anslagen sparas och användas för behov av 
gestaltning/utsmyckning i offentliga rum som är konstnärligt eftersatta. 

4 . säkerställa att enprocentsregeln, de estetiska värdena och den konstnärliga gestaltningen 
finns med i utformningen av offentliga miljöer och i hela den kommunala 
beslutsprocessen; den långsiktiga visionen, översiktsplaner, markanvändnings- och 
exploateringsavtal, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, projekteringar och bygglov 

5. i villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att avtalsparterna ska bidra till den 
offentliga miljön genom att investera minst en procent av projekt/byggkostnaden i 
konstnärlig gestaltning 

6. kontinuerligt följa upp tillämpningen avenprocentsregeln och underhålla den offentliga 
konsten. 

Sala 201 5-05- 18 

Gunnar Forsman ordfKRO/KIF Västmanland 070-3998061 
Johnny Molton ledamot KRO/KIF Västmanland 0706-298899 
Gunne l Li ljefors-Hoogers Konstnär KRO Västmanland te l. 0224-53139 
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