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Justerandes signatur 

§ 13 Dnr 2017-00360 

Konstnärlig gestaltning vid offentliga byggnader 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ett 1 %-mål för konstnärlig gestaltning vid 
projekt och investeringar som kostar över 5 miljoner kronor. Detta ska räknas med 
vid projekteringen och den konstnärliga gestaltningen ska finnas i anslutning till 
projektet eller investeringen.  

Sammanfattning 

Sedan 30-talet finns en statlig rekommendation att 1 % av de offentliga 
byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Flera 
kommuner har gått ett steg längre och gjort rekommendationen till regel för de 
egna byggnationerna. Behovet av konstnärliga utsmyckningar offentliga 
gestaltning är stort för att skapa tilltalande boendemiljöer för kommuninvånarna 
och göra Kinda till ett attraktivt besöksmål. Det offentliga rummet är en 
mötesplats som behöver konstnärliga uttryck för att främja det demokratiska 
samtalet. Det handlar inte bara om konst och arkitektur utan också om att lyfta 
fram platsens historia och kulturvärlden.  

I Kinda kommun finns det begränsat med offentlig konst. Under många år var 
fontänen utanför kommunhuset det enda offentliga konstverket, gjort av Tadeus 
Zepinsky 1965, gåva från det företag som byggde kommunhuset. De tre 
biblioteken i Kinda har alla begåvats med konstverk av Gunnar Kanevad (Kisa 1987, 
Horn 2010, Rimforsa 2016). Sedan finns det ytterligare en knapp handfull 
konstverk som tillkommit på privat initiativ eller genom donationer. Trollet i 
Rimforsarondellen, Kisamor i Kisarondellen och Fruktbarhetsgudinnan utanför 
kommunhuset.  

Eftersom Kinda står inför ganska stora nybyggnationer de kommande åren känns 
det angeläget att det satsas ordentligt på offentlig gestaltning och att detta 
kommer in tidigt i processen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-01 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Kommunstyrelsen 

Konstnärlig gestaltning vid offentliga byggnader 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ett 1 %-mål för 
konstnärlig gestaltning vid projekt och investeringar som kostar över 5 miljoner 
kronor. Detta ska räknas med vid projekteringen och den konstnärliga 
gestaltningen ska finnas i anslutning till projektet eller investeringen.     

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 30-talet finns en statlig rekommendation att 1 % av de offentliga 
byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Flera 
kommuner har gått ett steg längre och gjort rekommendationen till regel för de 
egna byggnationerna. Behovet av konstnärliga utsmyckningar offentliga 
gestaltning är stort för att skapa tilltalande boendemiljöer för kommuninvånarna 
och göra Kinda till ett attraktivt besöksmål. Det offentliga rummet är en 
mötesplats som behöver konstnärliga uttryck för att främja det demokratiska 
samtalet. Det handlar inte bara om konst och arkitektur utan också om att lyfta 
fram platsens historia och kulturvärlden.  

I Kinda kommun finns det begränsat med offentlig konst. Under många år var 
fontänen utanför kommunhuset det enda offentliga konstverket, gjort av Tadeus 
Zepinsky 1965, gåva från det företag som byggde kommunhuset. De tre 
biblioteken i Kinda har alla begåvats med konstverk av Gunnar Kanevad (Kisa 1987, 
Horn 2010, Rimforsa 2016). Sedan finns det ytterligare en knapp handfull 
konstverk som tillkommit på privat initiativ eller genom donationer. Trollet i 
Rimforsarondellen, Kisamor i Kisarondellen och Fruktbarhetsgudinnan utanför 
kommunhuset.  

Eftersom Kinda står inför ganska stora nybyggnationer de kommande åren känns 
det angeläget att det satsas ordentligt på offentlig gestaltning och att detta 
kommer in tidigt i processen.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-01 

Syfte 

Öka den konstnärliga utsmyckningen och gestaltningen i Kinda kommun. 

Önskad effekt 

Det är viktigt att 1 %-målet aktualiseras vid alla nybyggnationer och 
ombyggnationer. Detta för att skapa attraktiva och kreativa offentliga miljöer i 
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Kinda. Det är allt fler kommuner som genomfört 1 %-regeln och på detta sätt 
lyckats skapa positiva och dynamiska effekter. Region Östergötland har utbildat 
konstkonsulenter som kan vara behjälpliga i processen med urval och 
genomförande.  

Berörda 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Invånare och besökare i Kinda 

Samråd 

Samråd har skett med dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen och 
ekonomiavdelningen. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Finansieras inom befintlig budgetram. En målsättning är att de konstnärliga 
gestaltningsåtgärderna ska ingå som en del i byggnaderna/projekten och inte 
fördyra dessa.  

Konsekvenser barnperspektiv 

Vissa delar av den föreslagna konstnärliga gestaltningen kan vara särskilt riktad 
mot barnen. 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Vissa åtgärder inom ramen för den konstnärliga gestaltningen kan ha positiva 
effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Miljökonsekvenser 

Förslaget förväntas inte medföra några konsekvenser för miljön. 

Samverkan (MBL) 

Har ej skett. 

Genomförande 

Genomförs i samband med projekt och investeringar. 

Uppföljning 

Följs upp i samband med projekt och investeringar. 

Återrapportering 

Sker till samhällsbyggnadsnämnden. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Sofie Lagerfelt Fernström 
Kommunsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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