Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Burlövs
kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, § 103
Träder i kraft 2015-09-21

§1
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 % upp till 10 miljoner kronor och 0,4 % därutöver av den totala byggkostnaden (exklusive moms) till konstnärlig gestaltning i
samband med ny‐, om‐ eller tillbyggnation av offentliga byggnader där kommunen
själv är byggherre eller beställare. Avsättning maximeras dock till 500 tkr per byggprojekt.
Riktlinjen är inte tillämplig för ny-, om- eller tillbyggnationer av teknisk karaktär 1
och projekt som understiger 1 miljon kronor.
Resursavsättningen skall till en början beräknas på projekteringskostnaden för att
sedan räknas om till den verkliga byggkostnaden när offert presenteras. Maximal avsättning kan dock inte överstiga 1 % av den projekterade kostnaden.
Avsättningen är kopplad till ett specifikt projekt vilket innebär att fondering av oanvända medel för konstnärlig utsmyckning till andra projekt inte är möjligt.
§2
Efter kommunstyrelsens beslut tillsätter utbildnings- och kulturnämnden, i samråd
med kommunstyrelsen, en arbetsgrupp, här kallad 1 %-gruppen, bestående av representanter från utbildnings- och kulturförvaltningen, som är sammankallande, och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Gruppen bereder ärende i frågan för slutligt beslut
av kommunstyrelsen eller dess delegat.
§3
Vid utsmyckningen skall 1 %-gruppen alltid undersöka om det bland kommunens
magasinerade alster finns konst som kan komma till glädje igen. 1%-gruppen är ansvarig för att ta fram lämpliga konstnärer samt dela ut skissuppdrag och till kommunstyrelsen föreslå vilka verk som skall utföras. Vid behov kan Konstnärscentrum
Syd kontaktas för att, genom konsult, vara behjälpliga vid sökandet efter konstnärer
som arbetar på ett sätt som bäst lämpar sig för varje projekt, vad gäller material, teknik och underhållsaspekter. Kostnader för konsult bör beräknas till 10 % av den totala budgeten.

Exempel på projekt som hamnar under teknisk karaktär kan vara; byte av tak, ny ventilation, nya
fönster, stambyten.
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Konstverket skall vara utfört av professionell konstnär.



Konstverket skall vara en integrerad del av byggnationen och ses som en del av
byggnadens helhet och skall fungera under byggnadens livstid.



Konstverket skall bedömas efter sina konstnärliga och estetiska kvaliteter.



Konstverket skall bedömas efter sina tekniska kvaliteter och sin hållbarhet.



Brukarperspektivet skall ingå i bedömningen.



Underhållsperspektivet och kringlösningar som t.ex. belysning skall bedömas.

Den ekonomiska belastningen ligger inte inom nämndernas ramar utan resurserna
skall inräknas i den totala byggkostnaden. Kostnader för konstnärlig gestaltning skall
vara en lika naturlig del som värme, inredning och ventilation. Denna arbetsprocess
garanterar kontinuitet och ett långsiktigt tänkande kring gestaltningsfrågor där den
offentliga konsten kan få en ny och större betydelse.
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