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OFFENTLIG KONST I SALA KOMMUN 

Bakgrund                                                                                        
Kultur- och fritidsutskottet gav Kultur- och fritidskontoret i uppdrag den 23 oktober 2014  
att utreda förutsättningar och kostnadsberäkna genomförande av en konstinventering. 
Kultur- och fritidskontoret gavs även i uppdrag att utreda förutsättningar för genomförande 
av en handlingsplan för offentlig konst i Sala kommun. Enligt beslut ska uppdragen 
rapporterteras vid kultur- och fritidsutskottet den 18 december 2014. 
 
Kultur- och fritidskontoret arbetade fram ett underlag till förslag på en handlingsplan som 
skickades ut till berörda tjänstemän, fastighetsbolag, konstintendent samt Landstinget 
Västmanland. Syftet var att få in synpunkter på förslaget och mellan 18 november tom 5 
december inkom 6 stycken svar.  
 
Offentliga miljöer spelar stor roll för människors möten och umgänge. Den ökar också 
identifieringen med hembygden. Då den offentliga konsten kan representera stora kulturella 
och ekonomiska värden innebär det ett ansvar och behov av riktlinjer för hantering av 
konsten.  
 
Detta dokument är bedömning på vilka förutsättningar och utmaningar som finns i 
kommunen att arbeta med offentlig konst. Den inkluderar också ett kapitel om vad offentlig 
konst är. 

 

Historik                                                                                        
Sala kommun har ingått i en kartläggning av offentlig konst i länet som Landstinget 
Västmanland utfört. Med utgångspunkt av kartläggningen hölls ett konstseminarium i Sala 
den 8 oktober 2014 i samarbete med Landstinget i Västmanland.  
 
Syftet med seminariet var att skapa en mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte kring 
den offentliga konsten i länet, att lyfta fram spännande projekt för och med barn och ge en 
omvärdsbevakning ur nationellt perspektiv. Seminariet var också ett led i att lyfta 
kommunernas önskemål att utveckla arbetet med bild- och formkonst enligt den nya 
regionala kulturplanen. Sala kommun såg också seminariet som ett startskott för hur 
riktlinjer för inköp och förvaltning av offentlig konst ska formas.  
 
Arbetet med den offentliga konsten har tidigare varit projektinriktat kring olika bygg- och 
gestaltningsprogram och har därför inte varit kontinuerligt pågående. Sala kommun har inte 
haft något fullständigt register över all offentlig konst och löpande underhållsplaner för 
stadens konst, registrering och dokumentation kring åtgärder, renoveringar etc har därför 
inte genomförts på ett systematiskt sätt.  

 

Om offentlig konst 
Den offentliga konsten kan finnas både utomhus och inomhus i miljöer som till exempel 
sjukhus och skolor. Offentlig konst kan till exempel vara en skulptur på ett torg, en relief på 
en byggnadsfasad eller en målning i kommunhusets entré. Den offentliga konsten kan också 
vara foton, video-, ljus-, och ljudverk eller konstinstallationer där flera tekniker används.  
 



Offentlig konst benämns ibland som konstnärlig utsmyckning, men idag talar man snarare 
om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Detta speglar bland annat att man ser på konsten 
som en del i en helhet – en miljö där konst, arkitektur, platsens funktion, verksamhet och 
historia samverkar.  

 
Byggnadsanknuten konst, fast konst 
Byggnadsanknuten konst är konst som hör ihop med en viss byggnad. Den 
byggnadsanknutna konsten är ofta plats-specifik, det vill säga den är skapad för en speciell 
plats. Fast konst kan också vara plats-specifik men inte knuten till just en byggnad, utan kan 

till exempel vara en skulptur på ett torg. 
 
Lös konst  
Lös konst är flyttbar konst, till exempel måleri och grafik som kan uppföras på olika platser. 
 

Enprocentregeln 
Idén om en procentregel för konstnärlig gestaltning har sin upprinnelse i ett riksdagsbeslut 
från 1937. Den kulturideologiska diskussionen och den politiska motiveringen som ledde 
fram till beslutet om en procentregel i Sverige byggde på den tidens bildningsideal.  
 
Procentregeln är bara en ekonomisk princip och säger ingenting om hur beställningen och 
utförande av den konstnärliga gestaltningen ska gå till.  
(ur Kartläggning av den offentliga konsten i Västmanlands kommuner 2011 och 2014, 
Landstinget Västmanland) 

 

Syfte 
Syftet med en handlingsplan är att bidra till tydliga, enhetliga och transparanta regler och 
förtydliga ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna. En handlingsplan kan innefatta en 
processplan och riktlinjer för offentlig konst. I denna ska ansvarsförhållanden, arbetsordning 
och beslutsordning vid inköp av offentlig konst.  
 

Riktlinjer  
Sala kommun behöver riktlinjer för hantering av den offentliga konsten. Den offentliga 
konsten bör tas med i de kommunala översiktsplanerna, då offentlig konst ska utgöra en 
naturlig del i samhällsplaneringen och bidra till miljöns helhet. En klar och tydlig arbetsgång 
för offentlig konstprojekt är viktig.  
 
Det behöver också förtydligas var i organisationen beslut tas om arbetet med offentlig konst 
samt var och av vem beslut om finansiering samt när. 
 
Planen ska också förtydliga vilka investeringar 1% regeln gäller samt förtydliga 
finansieringen samt ge förslag på hur organisationen kan se ut.  
 
Planen kan också ge förslag på rutiner vid inköp av konst samt avtal och processer som 
förekommer i arbetet med offentlig konst. 
 

Beräknad tid och förutsättningar 
En förutsättning för en handlingsplan är en grundlig inventering av offentlig konst.  
 
Tidsbedömningen för att ta fram en handlingsplan är ca 6-8 månader, då planen är 
förvaltningsövergripande och kräver samarbete mellan kontoren och kommunens bolag.  
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KONSTINVENTERiNGFÖRSALAKOMMUN

Kultur- och fritidsutskottet gav Kultur- och fritidskontoret i uppdrag den 23 oktober
2014 att utreda förutsättningar och kostnadsberäkna genomförande av en
konstinventering. inventeringen ska ske av all konst i det offentliga rummet och
registreras i en databas. Den offentliga konsten kan finnas både utomhus och
inomhus i miljöer som till exempel sjukhus och skolor. Offentlig konst kan till
exempel vara en skulptur på ett torg, en relief på en byggnadsfasad eller en målning
i kommunhusets entré. Den offentliga konsten kan också vara foton, video-, ljus-, och
ljudverk eller konstinstallationer där flera tekniker används.

Kultur- och fritidskontoret har efter den 23 oktober kontaktat Aguélimuseet som
visade intresse inför uppdraget. Kultur- och fritidskontoret anser att de har stor
kompetens inom konstområdet, läng erfarenhet av hantering av konst och är
geografiskt kunniga. En tidigare inventering av offentlig konst gjordes 2007 av
Aguélimuseet och finns dokumenterat i excelark.

En omvärdsanalys av hur lång tid det krävs att genomföra en konstinventering i
andra kommuner i Sverige har visat på att man bör beräkna ca 1 år på 50% tjänst.

Arbetsuppgifterna inkluderar att få kännedom om var den offentliga konsten finns
och att registrera den i en databas samt att upprätta en underhållsplan för den fasta
konsten. En inventarienummerserie upprättas för konstföremålen och varje föremål
ges ett identitetsnummer.

Kompetensen som krävs för uppdraget är någon form av konstvetare som kan förstå
vad signaturen på verken innebär, kunna bedöma verkets betydelse och värdera
konsten. En omvärdsbevakning visar att en arvodering på 27-28.000 kr/månad är
brukügt

Aguélimuseets förslag är att en person blir anställd av kommunen för uppdraget.

Utrustning som krävs är kamera samt diverse handverktyg.

Utrymme som krävs är ett kontorsutrymme.

Beräknad kostnad för konstinventeringen

Personal, inkl P0 50% 245 tKr

Material/övrigt 24 tKr

TOTALT 269 tKr
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