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Kommunal författningssamling för 
 

Östra Göinge kommun 
  
 Nr 62                        Dnr 1980.064.001.672  
 

         
                                                        Antaget av KF 1980-09-25, §132 

 

RIKTLINJER FÖR KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING AV KOMMUNALA  
BYGGNADER 
 

1. Ansvarsområde 

 

    Frågor om konstnärlig utsmyckning handlägges av kulturnämnden enligt av 

    kommunalfullmäktige fastställt reglemente.  

 

2. Ekonomi 

 
    Vid nyproduktion och vid större om- och tillbyggnad av kommunala fas- 

    tigheter skall 1,0 % av projekterad byggkostnad avsättas för konstnärlig  

    utsmyckning av den inre och yttre miljön. 

 

    Med byggkostnad avses den del av produktionskostnaden som är hänförlig 

    till själva byggnaden, inklusive kostnaden för VVS- och el - arbeten. 

 

    Till konstnärlig utsmyckning avsatta medel överförs till särskilda konto 

    för resp. byggnadsobjekt. Kulturnämnden skall ensam disponera medlen för 

    angivna ändamål och ha utanordningsrätten beträffande medlen. 

 

    Om summan för konstnärlig utsmyckning uppgår till minst 300.000, skall 

    utsmyckningen avgöras genom tävling enligt av KRO fastställda regler. 
 

    Pumpstationer, avfallsanläggningar o a liknande anläggningar undantages 

    från dessa regler. 

 

3. Handläggning 

 

    a)  Principerna för den konstnärliga utsmyckningen av ett byggnadsobjekt 

         skall redan på projektstadiet diskuteras i projektgruppen för byggnads- 

         objektet med deltagande av ledamöter från kulturnämnden. 

 

         Med utgångspunkt från desssa diskussioner utarbetas sedan inom kultur- 

         nämnden ett principförslag som redovisas inför projektgruppen och den  
         kommunala förvaltning som byggnaden är avsedd för. 
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    b)  Efter godkännande av principförslaget utarbetas ett konkret förslag 

         vilken remitteras till berörd facknämnd och byggnadens nyttjare för 

         yttrande. 

 

    c)  Sedan remissyttrande inkommit fattar kulturnämnden beslut om utsmyck- 

         ning. 
 

    d)  Sedan beslut om utsmyckning fattas, inbjudes en eller flera konstnärer  

         att utföra utsmyckningen, varvid det sålunda beslutade förslaget utgör  

         programhandling. 

 

    e)  Avtalet upprättas mellan kulturnämnden och berörd (a) konstnärer. 

 

    f)  Ansvaret för tillsyn, försäkring, vård och underhåll av den genom 1,0 %- 

         regeln tillkomna utsmyckningen, ligger efter utförande på resp. facknämnd. 

         Detta gäller såväl lös som fast konst. 

 

    Anmärkning: 
    Ovanstående riktlinjer skall tilämpas också när byggandet uppdragits 

    till kommunalt bolag, resp. stiftelse, som hyr ut lokaler till kommunen. 

     

 

  

                            

 

 

 
 

 


