
KONSTEN OCH
KONSTNÄRSCENTRUM 

Konstnärscentrum väst

Samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen 
samt kulturförvaltningen i varje kommun bjöds in 
till ett samlat möte med Konstnärscentrum väst två 
gånger under projekttiden. 

Projektledarna hade före mötena undersökt 
kommunernasbefintligaförhållningssätt,rutiner
och allmänna förutsättningar genom en enkät. 
Mötenas syfte var att föra upp frågeställningar  kring 
konstens värde och roll i det offentliga rummet.

ETT PROJEKT OM KONSTENS ROLLER   
I KOMMUNALA VERKSAMHETER 
Genomfört med stöd av Sjuhärads kommunal förbund 
i Borås-regionen. Under projekttiden 2014 och 2015 
var offentlig konst ett prioriterat utvecklingsområde 
i regionens kulturplan.

Syftet har varit:
att bygga nätverk och öppna dialoger om offentlig 
konst med tjänstemän i de åtta kommunernas 
olika förvaltningar   
att ge en orientering och kunskap i hantering av 
konst- och upphandling vid gestaltningsprocesser

att få kommuner att utarbeta en policy för arbete 
med offentlig gestaltning 

att informera om konstnärscentrums arbete;  
en resurs för kommuner och byggföretag

att öka professionella konstnärers medverkan i 
 offentliga miljöer

attfåkommunerattutarbetaenpolicy,tex1%,
för arbete med offentlig konst
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Stjärna,skulpturiMarkskommunavMiaFkihMabrouk.



KONKRETA RESULTAT
kommunala tjänstemän från olika förvaltningar 
har börjat bygga gemensamma strukturer och 
har fått ökade insikter om konstens betydelse i 
samhällsbygget

fleratjänstemänharaktivtdrivitpåfråganom1%
för konstutsmyckningar i den politiska processen

skolutsmyckning på Ulricehamnsskola har 
 genomförts med konstnär och konstkonsulter  
från Konstnärscentrum väst

fleraavkommunernaståristartgroparnaför
gestaltningsprojekt 
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IDENTIFIERADE PROBLEM
konstensunderhållmåstetasavbefintligamedel
ochärdärförsvårattfinansiera

kulturförvaltningar har ofta svårt att hävda sina 
frågor gentemot tekniska förvaltningar  
utan fastställd procent av ny- och ombyggnads-
budgetenblirdetingenkonstpåskolor,förskolor
och i förorter 

konstnärliga gestaltningar utan hjälp av konstsak-
kunnig håller inte alltid kvalitetsmåttet estetiskt 
och/eller tekniskt

INSPIRATIONSSEMINARIUM
Som en del i projektet arrangerades ett seminarium 
medolikaexempelpåarbetemedoffentligkonst:
Inbjudna föreläsare var representanter från  Härryda 
kommun och Västra Götalandsregionens konst enhet 
vilka sedan länge arbetar med offentliga gestaltningar. 

Erfarenheter från Härryda presenterades av 
MargrethTallvid,planeringsledarepåkulturverk-
samheten.Däravsätts1%avnettoinvesterings-
budgeten till offentlig konst och medlen ligger 
centralt på ekonomikontoret. Det har lett till att  
ca 60 offentliga verk har tillkommit under 15 år. 
IHärrydakommunsexploateringsavtalskaalltid
konstbeaktas,ävenavprivatabyggherrar. 
Medel till underhåll tas löpande från förvalt-
ningarnas egna medel. I den centrala konst-
budgeten ingår reparationspengar. 

RichardSangvill,enhetschefpåkonstenheteni
VGR,beskrevarbetetmedoffentligkonstochden
historiskabakgrundentillrekommendationen1%.
VGR upphandlar konst enligt LOU dvs. man annon-
serar offentligt och konstnärer skickar in intresse-
ansökningar. Utifrån dessa tas lämplig konstnär 
framförspecifikaprojekt.

Andra frågor som diskuterades med utgångspunkt 
frånföredragenvar:Vadkanviläraavvarandra?
Vadfinnsdetförhakarisamarbetetmellanolika
förvaltningar?Igruppdiskussionenförmedlade
deltagare att de fått nya kunskaper och inspiration.

En av deltagarna fällde kommentaren; 
”– Kc borde starta en högskolekurs om dessa frågor 
för kommunala tjänstemän.” 

KRINGEFFEKTER
kontakter med tre inblandade kommuner om ett 
landartprojektharpåbörjats,idénärtemporära
gestaltningar längs gemensam cykelled

kontakter med bostadsbolag i regionen är 
 påbörjade
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•

Ljusskulptur på skolgård i Ulricehamn.

Diskussion om konst i Marks kommun.



Konstnär David Myrvold  får hantverkshjälp av Lars 
 Petersson med sin ljusskulptur  i Klastorps snickeri.



VARFÖR KONST?
KONSTENS FUNKTION
Konsten i det offentliga rummet har många funk-
tioner. Det handlar inte bara om att göra platsen 
vacker och tilltalande utan också ge platsen karak-
tär och identitet. Den offentliga konsten kan skapa 
delaktighet,underlättakommunikationochtolkning
av budskap i vår kultur. Därför bör konsten ta plats 
i miljöer där människor bor och verkar. 

TILLVÄXT, VÄLBEFINNANDE OCH 
 ATTRAKTIONSKRAFT
Attkulturärbetydelsefullförvälbefinnande, 
tillväxtochattraktionskraftbörframhållasi
samhälls planeringen. Hur vi upplever miljön beror 
på hur vi uppfattar helheten av samspelet mellan 
arkitektur och den omkringliggande miljön. Därför 
är det viktigt att vi har en helhetssyn på samhälls-
planeringen där den konstnärliga gestaltningen är 
en betydelsefull del. Offentlig konst ska inte ses 
som en kostnad utan som en investering.

DEMOKRATISKT SAMHÄLLE
Den offentliga konsten som alla har tillgång till är 
en del av vårt demokratiska samhälle. Barn och 
vuxnasomsällangårpåutställningarfårmöjlighet
att ta del av konstnärliga uttryck och inspireras. 
Utan1%tillkonstblirdetingenkonst;påskolor,
förskolor och andra offentliga platser.

1 % REGELN
En procent föreslogs i samband med Statens Konst-
rådstillblivelse1937.1%regelninnebaratt1%av
statens byggnadskostnader skulle gå till konstnärlig 
gestaltning och att konstnärerna på ett aktivt sätt 
skulle tas i anspråk för konstnärliga kulturinsatser i 
samhällets tjänst. Man ville verka för ett mer plan-
mässigt sätt att använda konstnärliga gestaltningar 
i statliga byggnader och på så sätt bidra till kreativa 
och attraktiva miljöer för samhällets medborgare. 
Attavsätta1%ellerannanprocentandeltillkonst
närlig gestaltning är numera en rekommendation 
även till kommuner och regioner.

BARN och KONST
Kulturrådets syfte med Skapande skola är att ge 
barnochlärarekvalificeradekonstupplevelser.
Inom Skapande skola verksamheten har kultur-
sekreterare/skolor ibland svårt att hitta profes-
sionella konstnärer till sina projekt. Konstnärs-
centrumförmedlarkvalificeradekonstnärerattleda
Skapande skola projekt samt till andra konstpeda-
gogiska uppdrag. Mer bild och formprojekt för barn 
ochungaföljermedattflerKommunalamusik-
skolor utvidgas till Kulturskolor. 

RÅDGIVNING
Konstnärscentrum ger råd i frågor som berör 
 konst närlig gestaltning och andra typer av 
 konstprojekt genom

attmetodutvecklakommuners,företagseller
skolors arbete med konst

att tillhandahålla modeller för hur man kan arbeta 
med1%regeln

att anordna utbildningsseminarier för repre-
sentanter från olika kommunala förvaltningar 
inblandade i gestaltningsprocesser 

att hjälpa till med att hitta ”rätt” konstnär/
konst konsult/projektledare till olika projekt med 
 konstnärlig anknytning

att anordna olika typer av bildpresentationer  
av konstnärer/konstkonsulter

att arrangera utställningar
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Projektledare: 
BrittaKlebergochUllaHultberg, 
konstnärer/konstkonsulter Konstnärscentrum väst.
Referens: 
Konstnärscentrumsyd,somgenomförtliknande
projekt i Skåne.

Projektledarna Ulla och Britta omgivna av David Myrvold (konst-
när) och Lars Petersson (hantverkare). 



KONSTNÄRSCENTRUMS UPPDRAG
Konstnärscentrum har uppdrag från Statens 
 Kulturråd och Västra Götalandsregionen att vara 
rådgivande och förmedla uppdrag på konstnärernas 
arbetsområden. Konstnärscentrum väst arbetar 
inomVästraGötalandsregionen,RegionHalland 
och Region Jönköpings län och är en del av riks-
täckande organisationen Konstnärscentrum.

ErikDahlbergsgatan6,41126Göteborg
Konstnärscentrum väst

Rådgivning–Förmedling–Galleri–Bildarkiv
Kontoretöppettis–fre12–16, 
galleriet även lör och sön 12–16
Telefon  031-711 54 47
kc-vast@konstnarscentrum.org
kc-vast.se
Konstnärscentrum väst arbetar på uppdrag  
från Kulturrådet och Västra Götalandsregionen


