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Inledning
2017 genomförde Konstnärernas Riksorganisation undersökningen ”Årets konst
kommuner” som var en riksomfattande granskning av kommunernas konstpolitik.
Den byggde på en enkät som gick ut till landets alla kommuner med 21 frågor som
rörde villkoren och förutsättningarna för kommunernas konstverksamhet under
2016.1
I Stockholms län svarade bara 17 av 26 kommuner på enkäten och Konstnärernas
Riksorganisations lokalförening i Stockholms län inledde 2019 ett arbete med att
samla in uppgifter om de nio kommuner som inte svarade på enkäten 2017. Som en
del av det arbetet har den här rapporten tagits fram. Den fokuserar på hur enpro
centsregeln tillämpas av kommunerna. Syftet har varit att ta fram ett underlag som
kan användas i organisationens politiska arbete. Här är några slutsatser:


Fler kommuner i Stockholms län (85%) genomför gestaltningsuppdrag jämfört
med kommuner i hela landet (76%), men tillämpar däremot i något mindre ut
sträckning enprocentsregeln som regel eller rekommendation (se diagram 1).



Gestaltningsuppdrag är en viktig inkomstkälla för konstnärer. Antalet gestalt
ningsuppdrag ökade med 33% i hela landet mellan 2012 och 2018 enligt Konst
närsnämnden (2020) (se sid. 9).



När vi granskat kommunhandlingar finner vi flera kommuner som bara under
de senaste fyra-fem åren beslutat att anta enprocentsregeln eller någon liknande
princip, och/eller antagit riktlinjer för den offentliga konsten i kommunen. Att
hanteringen av den offentliga konsten skrivs in i kommunala styrdokument ser
vi som ett viktigt steg för att medborgarna ska få offentlig konst av god kvalitet
och konstnärerna bättre villkor vid genomförandet av gestaltningsuppdrag.

Undersökningen har gjorts av Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län
med projektmedel från Konstnärernas Riksorganisation. Arbetet har letts av en styr
grupp bestående av tre styrelseledamöter från Konstnärernas Riksorganisation
Stockholms län: Jon Brunberg, Timothy Crisp och Katarina Warrenstein. Jon Brun
berg har gjort research och författat rapporten.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla som svarat på våra frågor och hjälpt oss med infor
mation och passar på att särskilt uppmärksamma de medlemmar i Konstnärernas
Riksorganisation som engagerat sig genom åren för att deras hemkommuner skall
genomföra enprocentsregeln – insatser som är ovärderliga för det professionella
konstlivet i landet.

1

Konstnärernas Riksorganisation, Årets Konstkommuner 2017 (Konstnärernas Riksorganisation,
2017), <http://kro.se/konstkommuner2017>.
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Så har vi gått tillväga
Vi har framför allt samlat in information om de nio kommuner i Stock
holms län som inte svarade på enkäten ”Årets konstkommuner 2017”. Vi
har i huvudsak sökt information från öppna källor, som kommunernas hemsidor,
kommunala handlingar och styrdokument. Vi har i vissa fall intervjuat politiker och
tjänstepersoner när vi behövt kompletterande information. Vi har försökt få en över
siktlig bild av hur kommunerna jobbar med offentlig konst: om den beställer gestalt
ningsuppdrag, vad som står i styrdokument, vilka principer som styr hur den offent
liga konsten finansieras och inte minst om, och hur kommunerna tillämpar enpro
centsregeln. Utifrån resultatet har vi gjort en sammanvägd bedömning av kommu
nernas tillämpning av enprocentsregeln, och rankat tillämpningen på ett sätt som vi
bedömer är jämförbart med enkätsvaren i 2017 års undersökning (se jämförande ta
bell 2 på sid. 27).
Vi har också gått igenom och sammanställt svaren för de 17 kommuner i
Stockholms län som svarade på enkäten ”Årets konstkommuner 2017”.
Vi har fokuserat på frågorna om kommunen tillämpar enprocentsregeln, om kom
munen ställer krav på exploatörer att tillämpa enprocentsregeln samt hur många ge
staltningsuppdrag som kommunen slutförde under 2015-2016. Vi har i några ensta
ka fall, där vi har anledning att tro att kommunens politik har förändrats sedan
2017, genomfört ytterligare undersökningar (se tabell 3 på sid. 28 för sammanfat
tande statistik från 2017 års enkät rörande den offentliga konsten).
Vi har också jämfört våra data med andra liknande studier. Nedanstående
tre studier refererar vi ofta till i denna rapport.
Thérèse Wolmers C-uppsats ”Det offentligt sköna?” – Om inköp av och praktik
kring offentlig konst i fyra kommuner i Stockholms län 2009-2011 (refereras fort
sättningsvis till som Wolmer), gjord vid Södertörns Högskola 2012, är en studie om
enprocentsregelns användande som har varit av särskilt intresse för den här under
sökningen eftersom den innehåller översiktlig information om hur kommunerna i
Stockholms län tillämpar enprocentsregeln.
Konstnärsnämndens rapporter Ingen regel utan undantag – Enprocentregeln för
konstnärlig gestaltning av offentlig miljö (2013), och den uppföljande studien, 1%
för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö – en komparativ studie av enpro
centsregeln i kommuner och regioner 2012 och 2018 (2020), är oumbärliga källor
för en djupare förståelse för hur regeln tillämpas i hela landet (refereras fortsätt
ningsvis till som Konstnärsnämnden (2013) eller Konstnärsnämnden (2020)).
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Vad är enprocentsregeln?
Enprocentsregeln är en princip som anger att en procent av kostnaderna vid ny-,
om- och tillbyggnation ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Principen har tilläm
pats i olika grad i Sverige sedan 1937, både av stat, regioner och kommuner, och av
privata byggherrar. Enprocentsregeln är dock ingen lag. Den kan vara en regel – på
så sätt att en region eller kommun beslutat om att följa den. Eller det kan vara en
rekommendation eller målsättning. En kommun kan besluta att följa den för
egna byggprojekt, men också utforma den som ett krav för att få exploatera kommu
nens mark. I praktiken finns många olika tillämpningar av regeln vilket också blir
tydligt vid en närmare granskning av kommunernas styrdokument.
Enprocentsregeln har haft stor betydelse för att offentliga byggnader och miljöer
runt om i Sverige berikats med konstnärliga gestaltningar. Den har fått bred sprid
ning och legitimitet genom att det är en tydlig och lättförståelig princip. Den garan
terar att det hela tiden skapas ny konst som är tillgänglig för alla medborgare, och
som är utförd av professionella konstnärer.
I tider när det byggs mycket skapar enprocentsregeln många gestaltningsuppdrag
till konstnärer. Därför är det viktigt att vi inom konstnärsorganisationerna fortsätter
att bevaka frågan på kommunal nivå och arbeta för att övertyga kommunerna om
värdet av bra riktlinjer för den offentliga konsten och goda villkor för de konstnärer
som skall genomföra uppdragen.

Mer läsning:
Pontus Björkman, Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga
miljöer, (Konstnärernas Riksorganisation, Kro.se, 2018). Se:
http://www.kro.se/enprocentsregeln
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Utveckling i landet
Undersökningen Årets konstkommuner 2017 visade att enprocentsregeln används i
någon utsträckning i 54 procent av de svarande kommunerna. 27 procent av kom
munerna svarade ”Ja, minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärli
ga gestaltningar i enlighet med enprocentsregeln”, och en lika stor andel, 27 procent,
svarade att de tillämpar regeln som målsättning eller rekommendation. Om vi lägger
till de kommuner som gör konstnärliga gestaltningar men inte använder sig av en
procentsregeln så investerar 76 procent av kommunerna regelbundet i konst i det of
fentliga rummet. I två procent av de svarande kommunerna gjordes det 18 eller fler
nya konstnärliga gestaltningar under 2015-2016 medan det i fyra av tio kommuner
under samma period inte tillkom ett enda nytt offentligt konstverk. 2
Enligt Konstnärsnämnden (2020) ökade antalet gestaltningsuppdrag med 33% mel
lan 2012 och 2018 och myndigheten räknar med att knappt 500 konstnärer fick ge
staltningsuppdrag och minst lika många fick skissuppdrag år 2018. 3
Det är tydligt att många kommuner ser konsten som ett värdefullt och identitetsska
pande inslag i stadsmiljön och är villiga att investera i offentlig konst när det byggs.
Men det är väldigt stor skillnad mellan kommunerna. De större kommunerna har
egna avdelningar som tar hand om den offentliga konsten och ansenliga konstsam
lingar medan många mindre kommuner, med färre byggprojekt och mindre resurser
också satsar mindre på konsten.
Det finns också exempel på kommuner, som Tyresö, som inte vanligtvis tillämpar
enprocentsregeln men som anlitar sakkunniga och konsulter när nya investeringar i
offentlig konst skall göras för att säkerställa att kommunen får konst av hög kvalitet
och Wolmer framhåller att ”en kommun som inte tillämpar riktlinjer för 1 % regeln
kan ha lika omfattande insatser för offentlig konst som kommuner som använder
den”.4
Konstnärsnämndens utredare konstaterar att även om det inte skett någon stor ök
ning i antalet kommuner som uppger att de tillämpar enprocentsregeln så har an
vändandet ”utvecklats till att omfatta mer än bara nybyggnation och med bättre or
ganisation, ökad användning av LOU, fler kompetenssammansatta konstnärliga råd
och fler brukare engagerade”.5
2

Konstnärernas Riksorganisation, Statistik och analys av Årets konstkommuner 2017
(Konstnärernas Riksorganisation, 2017), <http://kro.se/rapport-konstkommuner-2017>; Se
också tabell 3, sidan 28.

3

Konstnärsnämnden, 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö - En komparativ studie av
en procentsregeln i kommuner och regioner 2012 och 2018 (Konstnärsnämnden, 2020), s. 100.

4

Thérèse Wolmer, Det offentligt sköna? – Om inköp av och praktik kring offentlig konst i fyra
kommuner i Stockholms län 2009-2011 (C-uppsats, Södertörns högskola, Institutionen för
Konstvetenskap, 2012), s. 15.
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Utvecklingstendenser i Stockholms län
Enprocentsregelns tillämpning
I Stockholms stad klubbades enprocentsregeln igenom av stadens politiker redan
1963. Men när det gäller övriga kommuner i länet ser det väldigt olika ut. Stockholm
växer stadigt med nya regionala stadskärnor i förortskommunerna. Därför är det
viktigt att få en bild av hur dessa storstadsnära kommuner arbetar med konst i det
offentliga rummet och det är dessa vi kommer att fokusera på i den här rapporten.
Om vi jämför vad kommuner i hela landet svarade på Konstnärernas Riksorganisa
tions enkät 2017 med kommunerna i Stockholms län, som även inkluderar vår kom
plettering 2020 (se tabell 1) så kan vi se att andelen kommuner som tillämpar en
procentsregeln som en regel är densamma i Stockholms län som i hela landet. Det är
dock en större andel i Stockholms län jämfört med hela landet som genomför ge
staltningsuppdrag men som inte tillämpar enprocentsregeln (”Nej*”). Stockholms
kommunerna genomför också i högre grad gestaltningsuppdrag jämfört med hela
landet (”Nej”).

Diagram 1: jämförelser mellan kommuner i hela landet (2017) och Stockholms län
(2017-2020). Fråga: tillämpar kommunen enprocentsregeln? Se tabell 2,
s. 27, för mer information om svarsalternativen.

5

Konstnärsnämnden, 2020, s. 98.
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Även om det finns flera andra undersökningar om hur enprocentsregeln tillämpats i
landet under de senaste decenniet är det svårt att jämföra dessa med varandra på
grund av skillnader i metodik och formuleringar av enkätfrågor.
Vi bedömer att Thérèse Wolmers avhandling som rör åren 2009-2011 innehåller
data som är mest lämpade för en jämförelse med vår undersökning, även om det är
viktigt att påpeka att undersökningarnas resultat inte skall ses som helt jämförbara.
Delvis handlar olikheterna om skillnader i metodik och definitioner (se tabell 4 på
sid. 29), men jämfört med Wolmers studie, som präglas av den stringens som akade
miskt arbete kräver, har vi valt att vara mer avgränsade, selektiva och friare i be
handlingen av materialet, detta inte minst på grund av begränsade resurser.
Vid en jämförelse med Wolmers tabell över hur Stockholmskommunerna tillämpar
enprocentsregeln6 kan vi notera att många av de kommuner som enligt Wolmer an
vänt sig av enprocentsregeln sedan lång tid tillbaka, som Botkyrka, Haninge,
Järfälla, Sundbyberg och Stockholms stad, tycks ha fortsatt att göra det.
Andra kommuner, som Nykvarn och Upplands-Bro, som för tio år sedan uppgav
att de var ”på gång” att införa enprocentsregeln har i dag tagit ytterligare steg mot
att tillämpa den.
En rad kommuner tycks dock ha gått åt motsatt håll. I Wolmers uppsats uppges att
Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Täby använde enprocentsregeln 2012 men alla
dessa kommuner verkar ha frångått den principen sedan dess.
Enligt Region Stockholms befolkningsprognos för 2018–2028 beräknas folkmäng
den i Stockholms län öka från 2 344 100 till 2 678 900 personer, dvs. en ökning med
14 procent, och därför planeras 242 000 nya bostäder i Stockholms län under de
närmaste tio åren, varav 74 000 bara i Stockholms stad. Även Haninge, Huddinge,
Järfälla, Nacka, Solna, Sundbyberg och Täby planerar för omfattande bostadsbyg
gande.7 Till detta kommer utbyggnad av kollektivtrafik och andra infrastruktursats
ningar. Det innebär att mycket ny konst kommer att skapas genom enprocentsregeln
i regionen framöver.

Kommunala riktlinjer och styrdokument
Vi noterar att det är stor skillnad mellan kommunerna när det gäller riktlinjer (även
kallat reglemente eller policy) för konsten i stort och den offentliga konsten speci
fikt. Konstnärsnämnden (2020) konstaterar att ”mer än hälften av respondenterna
har uppgivit att de har en konstpolicy eller motsvarande. Andelen ser inte ut att ha
ökat nämnvärt (mellan 2012 och 2018, vår anm.), men det finns en större medveten
6

Wolmer, 2012, s. 34.

7

Region Stockholm, Stockholms läns prognos –Huvudrapport, Befolkningsprognos 2019–
2028/60, Stockholms län Demografirapport 2019:10, TRN 2017-0103 (Region Stockholm 2019).
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het om det finns riktlinjer för konsten eller ej. 2012 svarade betydligt fler 'vet ej' på
frågan”.8
I vår undersökning hittar vi flera exempel på kommuner som bara under de senaste
åren beslutat att anta enprocentsregeln eller liknande princip – och/eller beslutat
om en policy för den offentliga konsten.
Tyresö kommun, som har haft riktlinjer för den offentliga konsten åtminstone se
dan 2014, har nyligen (2020) klubbat ett ambitiöst och genomarbetat program för
den offentliga konsten, även om den inte har ett uttalat enprocentmål för finansie
ringen.9
Vallentuna antog 2018 en policy för arbete med konst i offentlig miljö som också
omfattar en 0,5%-regel av den totala investeringskostnaden av nya bygg- och infra
strukturprojekt.10
Upplands-bro antog 2016 en policy för konstnärlig gestaltning och införde enpro
centsregeln för projekt som som avser byggnation av kommunala verksamhetsloka
ler.11

8

Konstnärsnämnden, 2020, s. 40.

9

Tyresö kommun, ”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna
platser i Tyresö kommun”. Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 87,
<https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1982940>.

10 Vallentuna kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-08-16 att kommunen ska
anta ”Policy för arbete med konst i offentlig miljö” (KS 2016.441) med en 0,5%-regel av
investeringskostnaderna och att det byter namn till "Policy för konst i offentlig miljö vid ny- och
ombyggnation". <Länk till policyförslag (PDF)>.
11

Upplands-bro kommun, Kommunfullmäktige antog en policy för konstnärlig gestaltning den 21
december 2016 (Kf § 156 2016-03-21). §2.1 i den säger att en procent (1%) av budgeten för varje
enskilt byggnationsprojekt ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
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Enprocentsregeln i Stockholms kommuner
I det här kapitlet presenterar vi information hur kommunerna tillämpar enprocents
regeln inklusive länkar till beslutshandlingar, styrdokument, hemsidor och andra
källor – både med information från kommunenkäten 2017 och de kompletteringar
som gjorts därefter.
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Enkätsvar 2017 och kompletteringar 2019/2020
Tabell 1: Svarsdata från undersökningen Årets konstkommuner 2017 kompletterad
med uppföljande undersökning 2019/2020.
KOMMUN

2017

2019/2020

Förklaring av svarsalternativen:

Botkyrka

Delvis

Ja

Ja: enprocentsregeln är beslutad och
tillämpas som regel i kommunens
byggprojekt.

Danderyd

Nej

Ekerö

Nej*

Haninge

Ja

Huddinge

Nej*

Järfälla
Lidingö

Ja
Nej

Nacka
Norrtälje

Nej*
Nej*

Nykvarn

Delvis

Nynäshamn

Delvis

Salem

Nej*

Sigtuna

Nej*

Sollentuna
Nej*

Stockholm

Ja

Sundbyberg

Ja

Södertälje

Du kan läsa mer om svarsalternativen
i tabell 2 på sidan 27.

Delvis

Tyresö

Nej*

Täby

Nej*

Upplands Väsby

Nej*

Upplands-Bro

Ja

Vallentuna

Nej*: det finns inget beslutat om en
procentsregeln men kommunen ger
regelbundet konstnärer gestaltnings
uppdrag.
Nej: kommunen har inte beställt eller
genomfört några konstnärliga gestalt
ningar på senare år.

Nej

Solna

Delvis: enprocentsregeln är beslutad
som rekommendation eller målsätt
ning, eller som en 0,5%-regel, eller
tillämpas i vissa fall.

Nej

Vaxholm

Delvis
Nej

Värmdö

Ja

Österåker

Delvis
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Sammanfattande beskrivningar av kommunernas tillämpningar
Här har vi samlat kortfattad information om kommunernas tillämpning av enpro
centsregeln baserad på svaren i kommunenkäten 2017 och de kompletterande upp
gifterna från 2019/2020, med källhänvisningar och länkar.

Botkyrka (Ja)
Botkyrka kommun svarade ”Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga
gestaltningar som en rekommendation eller målsättning” i vår enkät 2017. 12 I kom
munens Riktlinje för investeringar som antogs av Kommunfullmäktige 18 december
2018 så står att: ”I samband med investeringsprojekt ska 1% av budgeten avsättas
för konstnärlig utsmyckning. Detta gäller för offentliga byggnader och offentliga mil
jöer såsom gator, torg och parker, men inte för investeringsprojekt som inte kommer
användas av eller besökas av allmänheten”.
Enprocentsregeln gäller bland annat vid investeringar i verksamhetslokaler, gata
och park, allmänna anläggningar (ex. gator och torg) och anläggningar för kultur
och fritid. Dessutom står i riktlinjerna att ”Kommunen skall i möjligaste mån verka
för att privata aktörer som bygger lokaler för kommunal verksamhet följer 1%-re
geln”.
Även om det är oklart för oss i vilken omfattning bostadsbyggandet i kommunen
omfattas av enprocentsregeln och att 1% av investeringskostnaderna uttrycks som
”en riktpunkt” så tycker vi att det är rimligt att svara Ja på frågan om kommunen
tillämpar enprocentsregeln.13

Danderyd (Nej)
Danderyds kommun svarade inte på enkäten 2017. Enligt kommunens kultur- och
fritidsplan 2016-2020 skall förvaltningen ”ansvara för en god förvaltning av offent
lig konst i kommunen i nära samverkan med boende i kommunen. Ambitionen är
att konstnärlig utsmyckning ska förverkligas vid nybyggnationer i kommunen”. 14

12

Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Botkyrka kommun
<http://kro.se/konstkommun/botkyrka-0>.

13

Botkyrka kommun, ”Riktlinje för investeringar” (KS 2018:609), antagen 18 december 2018,
<https://www.botkyrka.se/download/18.1fbbaae6170bff9469deace/1584093642605/Riktlinje
%20f%C3%B6r%20investeringar.pdf>, s.10.

14 Danderyds kommun, ”Kultur- och fritidsplan 2016-2020”,
<https://bibliotek.danderyd.se/documents/476090/499245/kofplan_16_20_webb/cfbcb79362ec-4033-9439-10fbc235678d> (hämtad 2020 10 08).
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Kommunens reglemente för kultur- och fritidsnämnden uppger att nämnden skall
vara rådgivande vid konstnärlig utsmyckning av offentliga platser byggnader och lo
kaler samt bostads- och bebyggelseområden.15
Verksamhetsplanen 2019 för kultur- och fritidsnämnden visar att kommunen avsat
te 100 000 kr för inköp av konst och att det fanns planer på konstutsmyckning vid
Stocksunds bibliotek men medlen ser ut att vara orörda under 2019 och posten åter
kommer inte vad vi kan se i investeringsbudgeten för 2020. 16 Vi drar därav slutsat
sen att Danderyd varken beställt eller köpt in någon offentlig konst under 20192020.
Vad vi kan förstå av tidningsartiklar och inlägg på sociala media har det tidigare fun
nits en debatt i kommunen om den offentliga konsten, lagts motioner av dåvarande
Folkpartiet om ett införande av enprocentsregeln och även förts kampanjer för mer
offentlig konst i kommunen.17

Ekerö (Nej*)
Ekerö kommun svarade: ”vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konst
närliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentsregeln” på kommunenkä
ten 2017. I kommentar till svaret uppger kommunen: ”Medel för konstnärlig gestalt
ning skall omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga
rum som torg, parker och trafikmiljöer. Främst skall verksamheten inriktas mot ny
byggnationer, om- och tillbyggnader. Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen
om konstnärlig gestaltning genom ett urval av kommande kommunala investerings
projekt i förslag till investeringsbudget”.18

15

Danderyds kommun, ”Reglemente, KS 2020/0201”,
<https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/kommun-ochpolitik/forfattningssamling/reglementen/reglemente-for-kultur--och-fritidsnamnden.pdf>
(hämtad 2020 10 08), §2.6.

16

Danderyds kommun, ”Möteshandlingar möte 2020-01-14 i Kultur och fritidsnämnden”,
<https://meetingsplus.danderyd.se/committees/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-ochfritidsnamnden-2020-01-14 > (hämtad 2020 10 08).

17

Se: <https://www.facebook.com/danderydoffentligkonst/about/> (hämtad 2020 10 08) och
<https://www.mitti.se/nyheter/konsten-lyser-med-sin-franvaro-i-danderyd/aRKoav!
GPmy9QlAnf@NpbuffM0Lg/> (hämtad 2020 10 08).

18 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Ekerö kommun,
<http://kro.se/konstkommun/ekerö-0>.
Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län
Enprocentsregeln i Stockholms kommuner

16

Haninge (Ja)
Enligt konstkommuner 2017 tillämpar kommunen enprocentsregeln. 19 På kommu
nens hemsida står att: ”Haninge kommun har i 20 år (sedan 1999) satsat på konst i
våra gemensamma rum genom att avsätta en procent av investeringsmedel vid nyoch tillbyggnader till offentlig konst. Sedan 1999 har vår gemensamma konstskatt
växt till fler än 60 offentliga konstverk och utöver det en konstsamling med mindre
verk (lös konst) i kommunens lokaler på närmare 1000 konstverk”. 20

Huddinge (Nej*)
Huddinge kommun svarade ”Nej*” på frågan om enprocentsregeln i enkäten 2017
med kommentaren: ”Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att under 2017, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, utreda
hur kommunen ska arbeta med frågor rörande konstnärlig gestaltning vid ny-, omoch tillbyggnationer av fastigheter och annan offentlig infrastruktur.” 2015-16 utför
des 6 konstnärliga utsmyckningar av det kommunala fastighetsbolaget Huge. 21
Utredningen om införande av enprocentsregeln i Huddinge kommun tillsattes efter
ett medborgarförslag 2015. I utredningen föreslogs att kommunen ska tillämpa en
procentsregeln. Men efter att utredningen skickats på remiss 2018 så beslutade
kommunfullmäktige vid sammanträde 2020-03-23 att gå på kommunstyrelsens lin
je och avslå förslaget.22
Det kommunala bostadsbolaget Huge Bostäder AB skriver i ett remissvar i februari
2019 att ”Det inriktningsbeslut Huge har fattat är att bolaget i den mån ekonomiska
förutsättningar finns sker även investeringar i konst i såväl nyproduktion av bo
stadsfastigheter som kommersiella fastigheter, dock maximalt 0,5% av projektbud
geten”.

Järfälla (Ja)
Kommunen svarade inte på kommunenkäten 2017 men har enligt kommunens
konstpolicy följt enprocentsregeln sedan 1960-talet. Enligt policyn, som beslutades
19

Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Haninge kommun,
<http://kro.se/konstkommun/haninge-0>.

20 Haninge kommun, <https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/kultur/konsten/offentlig-konst20-ar/> (hämtad hösten 2019).
21

Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Huddinge kommun,
<http://kro.se/konstkommun/huddinge-0>.

22 Huddinge kommun, sammanträdeshandlingar och protokoll (KS-2017/1461.676),
<https://sammantraden.huddinge.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige65346#19835>.
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av Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i april 2019, skall en procent av budgeten
för ny-, om- och tillbyggnad av fastighet i kommunal ägo gå till platsspecifika konst
närliga gestaltningar. Vid om- och tillbyggnad finns en övre gräns på 100 000 kr för
konstnärlig gestaltning. Vilka fastigheter som är aktuella för gestaltningsuppdrag
fastställs av Fastighetsavdelningen och konstansvarig kultursekreterare. För aktuella
projekt tillsätts en arbetsgrupp bestående av kultursekreterare, verksamhetschef och
personal från den aktuella fastigheten. Gruppen väljer ut en lämplig konstnär kvali
ficerad för uppdraget utifrån verksamhetens önskemål. Vi har inte granskat hur
många gestaltningsuppdrag som genomförts på senare år. 23

Lidingö (Nej)
I kommunundersökningen 2017 uppger Lidingö kommun att de inte gör några ge
staltningar än, men att det förhoppningsvis är på gång. Däremot köper kommunen
in offentlig konst som placeras i offentlig miljö.24

Nacka (Nej*)
Nacka kommun svarade inte på kommunenkäten 2017. I reglementet för kultur
nämnden §2B.9 står det att ”kommunen skall ägna uppmärksamhet åt utformning
och utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt att i övrigt, där nämndens
medverkan påkallas, vara rådgivande vid utformning och utsmyckning av bostads
områden”. Enprocentsregeln nämns inte.25
Den offentliga konst som uppförs i Nacka hanteras av programmet ”Konsten att ska
pa stad”, som funnits sedan 2013 och handlar om att använda konst och kultur som
en del av stadsutveckling i partnerskap med näringslivet. Programmet som fokuse
rar på stadsbyggnad har en konstnärlig ledare i form av en ”stadskreatör” som sedan
2018 är direkt underställd stadsbyggnadsdirektören och beslut om nya investeringar
i offentlig konst är därmed, vad vi förstår, helt frikopplade från både Kulturnämn
den och Nacka konst som är kommunens konstenhet. 26
23 Järfälla kommun, ”Konstpolicy”,
<https://www.jarfalla.se/download/18.2ce76e1a16d62eaa0d219a3/1569334996553/konstpolicy
-for-jarfalla-kommun.pdf>, s. 2; Järfälla kommuns hemsida, ”konst”,
<https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/konst.4.640dac6b1300db73e7c80001
0105.html> (hämtad 2020-10-08).
24 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Lidingö kommun,
<http://kro.se/konstkommun/lidingö-0>.
25 Nacka kommun, "Reglemente för kulturnämnden" (KFKS 2019/862),
<https://www.nacka.se/490cff/globalassets/kommunpolitik/dokument/styrdokument/reglementen-specifika-namnder/reglemente-forkulturnamnden.pdf> (hämtad 2o2o-10-07).
26 Nacka kommun, "Om konsten att skapa stad", <https://www.nacka.se/stadsutvecklingtrafik/konsten-att-skapa-stad/om-konsten-att-skapa-stad/> (hämtad 2020-10-07).
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Enligt Wolmer använde Nacka vid tiden för hennes undersökning enprocentsregeln,
och kommunen äger också många offentliga konstverk. 27

Norrtälje (Nej*)
Norrtälje kommun svarade på enkäten 2017 att den inte har beslutat om enprocents
regeln men att den årligen ger uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga
gestaltningar. Åren 2015-2016 hade dock inga konstnärliga gestaltningar av offentli
ga livsmiljöer slutförts av kommunen.28
Huruvida kommunen producerar/beställer ny offentlig konst kan vi inte avgöra i
dagsläget och den senaste katalogen över kommunens offentliga konst är från
2013.29

Nykvarn (Delvis)
Nykvarn svarade inte på kommunenkäten 2017. Nykvarns kommunfullmäktige be
slutade den 24 maj 2007 (efter ett medborgarförslag) att öronmärka pengar för
konstnärliga utsmyckningar med rätt att låna upp till 1% av byggkostnaden för detta
ändamål vilket skulle bakas in redan vid planering och upphandling. Ambitionen var
alltså att enprocentsregeln skulle tillämpas men detta tycks inte ha genomförts i
praktiken. I en interpellation 19 juni 2019 ställde Eva Wikenholm från Vänsterparti
et frågan om hur kommunen ställde sig till enprocentsregelns användande med hän
visning till beslutet 2007.30
Kommunfullmäktiges ordförande svarade 2019-10-03 att ”Kommunen kommer i
fortsättningen att planera in den konstnärliga utsmyckningen vid om- och nybygg
nationer. Kommunen har inte använt sig av 1%-regeln vid bygget av Furuborgsko
lan. Detta har ej heller varit något krav eller politiskt beslut. Huruvida kommunen
kommer att trycka på privata byggare att tillämpa 1%-regeln är oklart men frågan
kommer troligen att lyftas vid byggnationer”.31
27 Nacka kommun, "Offentlig konst i Nacka", <https://www.nacka.se/uppleva--gora/kultur-ochmuseer/konst2/offentlig-konst-i-nacka/> (hämtad 2020-10-07).
28 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Norrtälje kommun,
<http://kro.se/konstkommun/norrtälje-0>.
29 Norrtälje kommun, "Offentlig konst", <https://www.norrtalje.se/info/kultur-och-fritid/kulturoch-konst/offentlig-konst/>.
30 Nykvarn kommun, Interpellation kommunfullmäktige (KS/2019:331),
<https://www.nykvarn.se/download/18.40ad7b241754f3d8c0e243de/1603464178493/Protokol
l%20KF%202019-06-19.pdf>, s. 22.
31

Nykvarn kommun, "Protokoll kommunfullmäktige 2019-10-03",
<https://www.nykvarn.se/download/18.40ad7b241754f3d8c0e24405/1603464199289/Protoko
ll%20KF%202019-10-03.pdf>, s.10.
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Vi har inte granskat tidigare beslut rörande byggprojekt i kommunen men ovanstå
ende svar från kommunfullmäktiges ordförande gör att vi anser att ”delvis” är ett
rättvisande svar på frågan om huruvida enprocentsregeln tillämpas i Nykvarn.

Nynäshamn (Delvis)
Enligt enkäten konstkommuner 2017 svarade Nynäshamns kommun ”Delvis - vi
tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation
eller målsättning.” Men kommunen har inte lämnat några ytterligare kommentarer
och uppger att de inte slutfört några konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmil
jöer under åren 2015-2016.32

Salem (Nej*)
Kommunen deltog i enkäten 2017 och svarade då att den ger uppdrag åt konstnärer
att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentsregeln
– med tillägget att ”som liten kommun sker konstnärliga gestaltningar i offentliga
miljöer mer sällan”. Kommunen hade ett pågående gestaltningsuppdrag som plane
rades slutföras 2017.33

Sigtuna (Nej*)
Kommunen deltog i enkäten 2017 och svarade då att den ger uppdrag åt konstnärer
att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentsregeln
– men uppger siffran 0,5%. Kommunen ställer också delvis krav på att privata ex
ploatörer/byggherrar skall tillämpa en ”halvprocentregel” (till exempel genom mar
kanvisningar och exploateringsavtal). Kommunen hade tre slutförda gestaltnings
uppdrag 2015-2016.34

Sollentuna (Nej)
Sollentuna kommun svarade inte på enkäten 2017. Socialdemokraterna lade 2017 en
motion om att införa enprocentsregeln i kommunen som dock avslogs 2018-02-15
av kommunfullmäktige. Det är oklart om kommunen beställer ny offentlig konst.
”Idag görs en viss utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnad genom belysning, färg-

32 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Nynäshamn kommun,
<http://kro.se/konstkommun/nynäshamn-0>.
33 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Salem kommun,
<http://kro.se/konstkommun/salem-0>.
34 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Sigtuna kommun,
<http://kro.se/konstkommun/sigtuna-0>.
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och materialval.” svarade Ulrika Grahl från Trafik- och fastighetsnämnden i ett ytt
rande till motionen.35

Solna (Nej*)
Solna kommun svarade på kommunenkäten 2017 att kommunen årligen ger upp
drag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men inte har beslutat
om enprocentsregeln. Kommunen uppger i en kommentar att kommunen delvis
ställer krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln: ”det
finns exempel på exploateringsavtal som anger att exploatören ska bekosta konst
verk, dock inte specificerat med summa”. 2015-2016 slutförde kommunen fyra
konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer, varav en ”reinvestering”. 36

Stockholms stad (Ja)
Stockholms stad svarade på enkäten 2017. Staden beslutade om enprocentsregeln
redan 1963. Inom förvaltningen är det Stockholm konst som arbetar med gestalt
ningsuppdrag. Ambitionen är att ”minst en procent” vid ny-, om- och tillbyggnad i
Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. I en kommentar till enkät
svaret skriver respondenten att det avslutades 17 konstnärliga gestaltningsprojekt i
Stockholm konsts regi 2015, och 26 stycken under 2016. Respondenten skriver ock
så att Stockholm konst inte har egna medel för gestaltningsuppdrag utan att det är
fastighetsägarna som betalar.37

Sundbyberg (Ja)
Sundbybergs kommun svarade på kommunenkäten 2017 att de tillämpar enpro
centsregeln och genomför gestaltningsuppdrag. Angående krav på privata expolatö
rer att tillämpa regeln så gör kommunen så när det är möjligt, men skriver att de
inte alltid når upp till en procent. När det gäller planering av ett nytt område har
kommunen även erfarenhet av att jobba med en "konstpott" där privata
exploatörer/byggherrar lägger in pengar för att finansiera gestaltningsuppdrag. 38
35 Sollentuna kommun, ”Kommunfullmäktige möteshandlingar”, Dnr 2017/0554 TFN-2, Protokoll
§0, Motion §18.1 och §18.3, yttrande m.fl. dokument <https://www.sollentuna.se/kommun-politik/politik-och-demokrati/dagordningar-och-handlingar/#98cd9ecfc67383c40fb00ab11d37886-fc2241f58e0b1008531> (hämtad 2020-09-29).
36 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Solna kommun,
<http://kro.se/konstkommun/solna-0>.
37 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Stockholms stad,
<http://kro.se/konstkommun/stockholm-0>; Stockholm stad, Stockholm konst,
”enprocentsregeln” <https://www.stockholmkonst.se/enprocentsregeln/> (hämtad 2020-0810).
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På sin hemsida skriver kommunen att ”Sundbybergs stads kommunfullmäktige har
beslutat att cirka en procent av produktionskostnaden vid byggnation bör användas
till konstnärlig utsmyckning. Utsmyckningen kan placeras både inom- och utomhus.
… Tack vare denna enprocentsregel får varje ny kommunal byggnad ett konstverk.
Staden uppmanar även privata fastighetsägare och exploatörer att använda sig av
enprocentsregeln”.39
Kultur och fritidsförvaltningens strategi är, enligt ett yttrande om översiktsplanen
som godkändes av Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-21: ”Med strategin att alla
byggnationer i staden ska tillämpa enprocentsregeln gällande offentlig konst kom
mer sundbybergarna att få större tillgång till konst i det offentliga rummet framöver.
Att enprocentsregeln dessutom har förtydligats i och med den nya översiktsplanen
gör att den blir enklare att tillämpa”.40

Södertälje (Delvis)
Södertälje kommun svarade inte på kommunenkäten 2017. Södertälje konsthall och
Södertälje kommun står bakom projekteringen av den offentliga konsten i staden
och skriver på sin hemsida för konsthallen att många konstverk blivit till på grund
av enprocentsregeln, men har inte publicerat mer specifika uppgifter om tillämp
ningen.41
Wolmer (2012) uppger att kommunen använder enprocentsregeln. Det verkar dock
inte finnas några specifika kommunala styrdokument eller policies rörande den of
fentliga konsten.42

Tyresö (Nej*)
Tyresö kommun svarade i kommunenkäten: ”vi ger årligen uppdrag åt konstnärer
att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentsre
geln”.43 Däremot har kommunstyrelsen antagit riktlinjer för offentlig konst 2014-0513, ”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna plat
38 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Sundbyberg kommun,
<http://kro.se/konstkommun/Sundbyberg-0>.
39 Sundbyberg kommun, "Kultur-Fritid: konst", <https://www.sundbyberg.se/kulturfritid/konst.html> (hämtad 2020-02-16).
40 Sundbybergs kommun, ”Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag”
(DNR KFN-0121/2017), <https://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?
caseName=KFN-0121/2017>.
41

Södertälje kommun, Södertälje konsthall, "Offentlig konst"
<https://www.sodertaljekonsthall.se/offentlig-konst/> (hämtad 2020 10 08).

42 Södertälje kommun, Styrande dokument, <https://www.sodertalje.se/kommun-ochpolitik/styrande-dokument/> (läst augusti 2020)
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ser i Tyresö kommun”, som i detalj definierar hur gestaltningsprojekten skall ge
nomföras, och där det konstateras att: ”Tyresö kommun befinner sig i en mycket ex
pansiv fas som syftar till att nå visionen att vara den mest attraktiva boendekommu
nen i stockholmsregionen år 2030. Ett led i att öka attraktionskraften och skapa
mervärde är att arbeta med konstnärlig gestaltning”. 44
Kommunen har också tagit fram ett ambitiöst konstprogram för den offentliga kons
ten i Norra Tyresö Centrum som klubbades igenom i Kultur- och fritidsnämnden
2020-03-30. I konstprogrammet uppges att ”En vanlig metod i andra kommuner är
att avsätta 1% av investeringsbudgeten för ett projekt till att skapa offentlig konst. I
Tyresö har man valt att jobba med riktlinjer för konstnärlig gestaltning och baserar
budgeten för varje konstprojekt utifrån det investeringsprojekt som är aktuellt”. 45

Täby (Nej*)
I enkäten konstkommuner 2017 så svarade kommunen: ”vi ger årligen uppdrag åt
konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om en
procentsregeln”. Dessutom ställer kommunen enligt uppgiftslämnaren ”krav på ex
ploatörer, vid t ex nybyggnationer, att avsätta en summa för konstnärlig gestaltning.
Denna summa kan variera beroende på storlek av projekt”. Under 2015-2016 har två
gestaltningsuppdrag slutförts.46

Upplands Väsby (Nej*)
Enligt Wolmer har Upplands Väsby delvis tillämpat enprocentsregeln sedan 1970talet. Upplands väsby kommun svarade ej på enkäten 2017. Vi hittar ingen informa 
tion om gestaltningsuppdrag, offentlig konst eller enprocentregel på kommunens
hemsida eller i reglemente för Kultur och fritidsnämnden 47.

43 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Tyresö kommun,
<http://kro.se/konstkommun/Tyresö-0>.
44 Tyresö kommun, ”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna
platser i Tyresö kommun”, § 87, antagen av kommunstyrelsen 2014-05-13,
<https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1982940>, s. 1.
45 Tyresö kommun, "Konstprogram för Norra Tyresö Centrum",
<https://www.tyreso.se/download/18.14f4e82216a77301951e18c1/1557736368878/%C3%96ver
gripande%20konstprogram%20NTC%2019-05-08.doc.pdf>, s. 16.
46 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Täby kommun,
<http://kro.se/konstkommun/Täby-0>.
47 Upplands Väsby kommun, "Reglemente för kultur- och fritidsnämnden",
<http://www.upplandsvasby.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrandedokument/kommun-och-politik/reglemente-for-kultur--och-fritidsnamnden.html> (hämtad
2020-08-10).
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I oktober 2020 svarar kommunens Kultur- och fritidskontor oss per e-post att kom
munen givit en konstnär uppdrag att ta fram en konstnärlig gestaltning till en ny
byggnation av ett nytt område i Upplands Väsby som färdigställdes i juni 2020.
Kommunen saknar en policy för arbete med förvaltning och etablering av offentlig
konst. Däremot finns en gestaltningsbilaga gällande stadsgestaltning och arkitektur i
kommunen. I denna finns offentlig konst med som en liten del.
Kultur- och fritidskontoret uppger att det finns ett intresse från till exempel planar
kitekter att inkludera offentlig konst vid byggnation av nya områden, men att kom
munen i dagsläget saknar en handlingsplan och arbetsstruktur för detta. Kultur- och
fritidskontoret har därför fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en utred
ning av hur denna arbetsstruktur kring förvaltning och etablering av offentlig konst
kan se ut, som bör vara klar 2021. Det har inte heller funnits någon princip eller rikt
linje till att avsätta medel för offentlig konst utan det har fått ske från fall till fall.

Upplands-Bro (Ja)
Kommunen svarade ej på enkäten 2017. Upplands-Bro Kommunfullmäktige antog
en policy för konstnärlig gestaltning den 21 december 2016 (Kf § 156 2016-03-21)
där det i §2.1 anges att en procent (1%) av budgeten för varje enskilt byggnationspro
jekt ska avsättas för konstnärlig gestaltning. De projekt som berörs av regeln är de
som avser byggnation av kommunala verksamhetslokaler och omfattar inte byggpro
jekt som drivs av AB Upplands-Brohus som är det kommunala bostadsbolaget.
Byggprojekt som budgeteras för mindre än totalt 5 miljoner kronor berörs inte av re
geln. Upplands-bro beställer också ny konst. På hemsidan går att läsa om konstverk
som invigdes 2015.48

Vallentuna (Delvis)
I enkäten 2017 svarar Vallentuna kommun att de inte gör några offentliga gestalt
ningar med tillägget att ”kommunen ger uppdrag till konstnärer för offentliga ge
staltningar men inte årligen. Med en policy förväntas det kunna ske varje år”. 49
I maj 2018 antog Kulturnämnden ett förslag till en sådan policy för arbete med
konst i offentlig miljö som antogs av Kommunfullmäktige 2018-12-10 som en 0,5%regel av den totala investeringskostnaden. ”I förslaget framgår att kommunen vid
varje planerad ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheter samt vid nyanläggning eller
48 Upplands-Bro kommun, "Policy för konstnärlig gestaltning", antagen i Kommunfullmäktige den
21 december 2016 (Kf § 156 2016-03-21), <https://www.upplandsbro.se/download/18.4a8887e81621ea5901eac3b/1521033697786/Policy%20f%C3%B6r
%20konstn%C3%A4rlig%20gestaltning.pdf >; Upplands-Bro kommun, ”Offentlig konst”,
<https://kultur.upplands-bro.se/konst/offentlig-konst.html> (hämtad 2019-11-01).
49 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Vallentuna kommun,
<http://kro.se/konstkommun/Vallentuna-0>.
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omplanering av offentliga utomhusmiljöer ska ha målsättningen att avsätta 0,5 % av
den totala investeringskostnaden exklusive oförutsett, index och inköp av tomt för
konstnärlig gestaltning. Detta omfattar även kommersiella lokaler där kommunen
bedriver verksamhet. Vidare framgår att innebörden i policyn måste tillämpas med
förnuft, och genomföras i förhållande till kommunens förutsättningar. Vid stora pro
jekt måste en för kommunen gemensam bedömning göras för hur stor kostnad som
kan vara rimlig att avsätta för offentlig konst”.50

Vaxholm (Nej)
Vaxholms kommun har inte svarat på enkäten och Nämnden för teknik, fritid- och
kultur (TFK) har inte heller besvarat våra frågor per mail. Reglemente för nämnden
för teknik, fritid och kultur nämner bara som ansvarsområde ”förvaltning av stadens
konstverk övriga samlingar/föremål av kulturellt värde”. 51
Kommunen verkar inte ha något eget konstprogram men stöttar det lokala konstli
vet. Det verkar planeras för nya bostadsområden men vi har svårt att hitta informa
tion om eventuella gestaltningsuppdrag i samband med dessa projekt och måste
därför anta att kommunen varken har antagit riktlinjer för offentlig konst eller ge
nomför gestaltningsuppdrag.52

Värmdö (Ja)
Årets konstkommuner 2017 visade att Värmdö kommun har en ambitiös konst- och
konstnärspolitik. Kommunen svarade på enkäten: ”Ja - minst en procent av projekt
budgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentsregeln”
och svarade ”delvis” på om den ställer krav på privata exploatörer/byggherrar att
tillämpa enprocentsregeln med tillägget att ”det sker i dialogform per projekt. I
dagsläget pågår 2-3 större gemensamma projekt”. 53
Kommunen antog nya riktlinjer för offentlig konst 2018-10-23 som innehåller föl
jande skrivning om enprocentsregeln: ”År 2006 beslutade Värmdö kommun om en
50 Vallentuna kommun, "Sammanträdeshandlingar kommunfullmäktige" (KS 2016.441 §182 s.28),
<https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammantr%C3%A4deshandlingar/%C3%A4ldre
%20sammantr%C3%A4deshandlingar/kommunfullm%C3%A4ktige/2018/KF%202018-1210.pdf>, s. 28.
51

Vaxholms kommun, "Styrdokument",
<https://www.vaxholm.se/download/18.5dda784b16d6ccd6b031b6b8/1569999934441/N
%C3%A4mnden%20f%C3%B6r%20teknik%20%20fritid%20och%20kulturs
%20reglemente.pdf>.

52 Vaxholms kommun, "Museer, gallerier och konst", <https://www.vaxholm.se/uppleva-gora/kultur/museer-gallerier-konst> (hämtad 2021-02-19).
53 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Värmdö kommun,
<http://kro.se/konstkommun/värmdö-0>.
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procentsregeln som anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad, som finansie
ras kommunen, ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Enligt beslutet skall varje
nämnd ansvara för att beslutet fullföljs medan kultur- och fritidsnämnden ansvarar
för offentlig utsmyckning som finansieras av kommunen. Kontinuerlig dialog förs
mellan olika delar i förvaltningen för att fullfölja beslutet”.54

Österåker (Delvis)
Kommunen svarade på enkäten 2017 att den tillämpar enprocentsregeln för konst
närliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning, med kommenta
ren: ”vi har en rekommendation om enprocentregel men den används mycket säl
lan”. Kommunen uppger att det slutfördes två gestaltningsuppdrag 2015-2016. 55
Österåker har antagit riktlinjer för konst i kommunen som säger följande om nyoch ombyggnationer. ”Enligt KF-beslut 2012-03-19 § 25, Dnr KS 2011/210-865 re
kommenderas att 1 % av investeringskostnaden går till konst vid ny-, och ombyggna
tion av fastigheter för kommunal verksamhet.” Samt att ”Ett årligt investeringsan
slag går till konst vid ny-, och ombyggnation av allmän platsmark.” När det gäller
externa byggherrar säger policyn att ”Konst för allmän plats ska vara beskriven i
upphandlingsunderlaget och i kalkylerna och kan t.ex. utgå utifrån 1% regeln som
riktmärke”.56

54 Värmdö kommun, "Riktlinjer för offentlig konst", Dnr. 2018KOFN/0174,
<https://www.varmdo.se/download/18.2b4468fd16729601f6b4f1e/1542617774133/Riktlinjer
%20f%C3%B6r%20offentlig%20konst.pdf>.
55 Konstnärernas Riksorganisation, "Årets konstkommuner 2017", Österåker kommun,
<http://kro.se/konstkommun/Österåker-0>.
56 Österåkers kommun, Sammanträdeshandlingar möte Kommunfullmäktige 6 februari 2020, "8.
Riktlinjer för konst i Österåkers kommun",
<https://www.osteraker.se/download/18.146461916fc21e577632f0/1580478115813/8.%20Riktli
njer%20f%C3%B6r%20konst%20%20i%20%C3%96ster%C3%A5kers%20kommun
%202020.pdf>, s. 11; Österåkers kommun, "Konst",
<https://www.osteraker.se/upplevagora/kultur/konst.4.71fcf4251429dfd2f5ca0f.html>.
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Tabeller
Tabell 2: enkätfrågor och svarsalternativ
Vi har i vår undersökning utgått ifrån följande fråga i 2017 års enkät:
”Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestalt
ningar av offentliga byggnader och miljöer?”
Frågan hade fyra svarsalternativ som visas i tabellen nedan. I den kompletterande
undersökningen har vi utgått från frågan ”Tillämpar kommunen enprocents
regeln?” och rankat kommunernas användning av enprocentsregeln utifrån fyra
olika svarsalternativ som vi bedömer är jämförbara med 2017 års enkätsvar.
Fråga i enkäten Årets
Konstkommuner 2017

Utgångspunkt vid undersökning
2019/2020.

Ger kommunen konstnärer i uppdrag Tillämpar kommunen
att utföra konstnärliga gestaltningar enprocentsregeln?
av offentliga byggnader och miljöer?
Svarsalternativ

Alternativ

Förkortningar

Ja, minst en procent av
projektbudgeten ska läggas på
konstnärliga gestaltningar i enlighet
med enprocentsregeln.

Ja, enprocentsregeln är beslutad och
tillämpas som regel i kommunens
byggprojekt.

Ja

Ja, vi tillämpar enprocentsregeln som Ja, delvis. enprocentsregeln är
en rekommendation eller målsättning. beslutad som rekommendation eller
målsättning, eller som en 0,5%-regel,
eller tillämpas i vissa fall.

Delvis

Ja, vi ger årligen uppdrag åt
konstnärer att arbeta med
konstnärliga gestaltningar, men har
inga beslut om enprocentsregeln.

Nej, men kommunen ger regelbundet
konstnärer gestaltningsuppdrag.

Nej*

Nej, vi gör inga konstnärliga
gestaltningar.

Nej, och kommunen gör inte heller
några konstnärliga gestaltningar.

Nej

(har ej besvarat frågan)

Inga uppgifter/vet ej

(inget)
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Tabell 3: Svarsandelar från kommunenkäten 2017
Så här fördelades svaren i undersökningen Årets konstkommuner 2017 under temat:
”Konst i det offentliga rummet och enprocentsregeln”.
% som svarar
Ja
Gör kommunen regelbundet inköp av
”lösa” konstverk från konsthallar,
gallerier och/eller konstnärer?
Hur stor budget hade kommunen för
inköp av ”lös” konst till sina lokaler år
2016? Siffror i tusen kronor.

Ger kommunen konstnärer i
uppdrag att utföra konstnärliga
gestaltningar av offentliga
byggnader och miljöer?

% som
svarar
Delvis

62 %

19 %

% som svarar
Nej
19 %

0: 23 %
1–20: 12 %
20–40: 16 %
40–60: 14,5 %
60–80: 5 %
80–100: 12 %
100–300: 15 %
300–500: 0,5 %
Mer än 500: 2 %
Ja, minst en procent av projektbudgeten ska
läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med
enprocentregeln: 27 %
Ja, vi tillämpar enprocentregeln som en
rekommendation eller målsättning: 27 %
Ja, vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta
med konstnärliga gestaltningar, men har inga
beslut om enprocentregeln:
22 %

Ställer kommunen krav på privata
exploatörer/byggherrar att tillämpa
enprocentsregeln (till exempel genom
markanvisningar och
exploateringsavtal)?
Hur många konstnärliga gestaltningar av
offentliga livsmiljöer har slutförts av
kommunen eller genom att krav ställts av
kommunen under åren 2015–2016?
Hur stor var budgeten för kommunens
konstnärliga gestaltningar under 2016?
Siffror i tusen kronor.

Nej, vi gör inga konstnärliga gestaltningar: 24 %
Ja
Delvis
Nej
2%
12 %
86 %

0: 39 %
1–3: 43 %
4–6: 12 %
7–12: 4 %
13–39: 2 %
0: 42 %
1–100: 12 %
100–300: 12 %
300–500: 10 %
500–1 000: 9 %
1 000–1 500: 2 %
1 500–2 000: 3 %
2 000–3 000: 1.5 %
3 000–4 000: 5 %
4 000–6 000: 1.5 %
6 000–10 000: 1 %
10 000–20 000: 1 %
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Tabell 4: Jämförelse med Thérèse Wolmers studie från 2012
Nedan jämförs våra data 2017-2020 med data från Wolmer. Observera att svaren
inte nödvändigtvis är jämförbara mellan Wolmers studie och denna rapport. De
skall ses som indikationer på hur kommunernas arbete med enprocentsregeln har
förändrats.
Fråga: tillämpar kommunen enprocentsregeln? Se tabell 2 för en förklaring
av svarsalternativen.
KOMMUN

WOLMER 2012

KRO 2017-2020

Botkyrka

Ja

Ja

Danderyd

Nej

Nej

Ekerö

Nej, använt tidigare

Nej*

Haninge

Ja

Ja

Huddinge

Ja, delvis

Nej*

Järfälla

Ja

Ja

Lidingö

Nej

Nej

Nacka

Ja

Nej*

Norrtälje

Nej

Nej*

Nykvarn

På gång (ej ännu tillämpat)

Delvis

Nynäshamn

Ja

Delvis

Salem

Nej

Nej*

Sigtuna

Ja, delvis, 0.5%

Nej*

Sollentuna

Nej

Nej

Solna

Nej

Nej*

Stockholm

Ja

Ja

Sundbyberg

Ja

Ja

Södertälje

Ja

Delvis

Tyresö

Ja

Nej*

Täby

Ja

Nej*

Upplands Väsby

Ja, delvis

Nej*

Upplands-Bro

På gång

Ja

Vallentuna

Ja, delvis, vissa projekt 1%

Delvis

Vaxholm

Nej

Nej

Värmdö

Ja, delvis

Ja

Österåker

Ja

Delvis
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