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Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i
offentlig miljö och vid ny-, om- och
tillbyggnad av kommunala lokaler
Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-11-23, KF § 129

Övergripande mål och syfte
Fritids- och kulturnämndens mål inom kulturområdet skall gälla som övergripande mål för
den konstnärliga utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader och i
konstnärlig gestaltning av övriga offentliga miljöer.
Den konstnärliga utsmyckningen skall planeras i samråd med representanter för berörd
personal, arkitekter och projektledare och med beaktande av den rumsliga miljön.
Den konstnärliga kvalitén skall ha högsta prioritet.
Ett mångsidigt utbud avseende konstverkens teknik, formspråk och uttryck skall
eftersträvas så att utsmyckningarna hos kommunens förvaltningar kan bemöta alla
människors behov av konstupplevelse.
Den konst och utsmyckning som anskaffas skall ha ett bestående värde och ge utrymme
för strömningar inom den samtida bildkonsten.

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
1. Dessa bestämmelser gäller anskaffning av konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö eller
i samband med ny-, om- och tillbyggnad (byggnation) av kommunala lokaler samt vid
exploatering av nya bostadsområden.
2. Anslaget för konstnärlig utsmyckning används dels för att beställa fast konst och dels för
inköp av lös konst. Med fast konst avses i huvudsak konst som en konstnär utför efter att
ha tecknat avtal med kommunen om att utsmycka en viss lokal eller plats i form av
skulptur, väggmålning, tavlor, textilier eller dylikt. Den fasta konsten bör vara fast
förankrad eller märkt på så sätt att den ej kan uppfattas som lös konst. Annan konst är lös
konst.
3. I samband med att investeringsbudgeten för det kommande året antas anslås särskilda
medel för konstnärlig utsmyckning, vilka ställs till Fritids- och kulturnämndens förfogande.
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Anslaget ska utgöra en procent (1%) av genomförda investeringar vid ny-, om- och
tillbyggnad (byggnation) av kommunala lokaler samt vid exploatering av nya
exploateringsområden. Kostnader för fastighetsförvärv ska inte ingå. Avsatta medel kan
tillföras projekt i den offentliga miljön som inte berörts av entreprenad vid ny- om- eller
tillbyggnad.
4. De avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning skall enbart användas till att genomföra
den konstnärliga utsmyckningen i dess helhet inklusive kostnaderna för arbete, material,
transporter, montering och övrigt för utsmyckningens utförande.
5. Den av Fritids- och kulturnämnden utsedda ”gruppen för offentlig utsmyckning” har att
besluta om fördelning av medlen för konstnärlig utsmyckning per objekt, mellan fast och
lös konst samt anskaffa densamma.
6. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillämpningen av dessa bestämmelser.

