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Enprocentregel
Kultur och fritidsnämnden behandlade frågan om enprocentregeln under sitt
sammanträde 2000-08-29 § 35 med dnr 2000/00466. Beslutet blev att anta och
föreslå KS/KF att anta enprocentregeln samt direktiv för konstnärlig utsmyckning.
När detta sedan var uppe i KS arbetsutskott, 2000-09-18 § 113, så återremitterades
ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen.
Enprocentregeln finns i många kommuner och är en rekommendation från staten
för att främja arbetstillfällen för våra kulturarbetare samt för att stimulera till
konstnärlig utsmyckning i våra kommuner.
Regeln infördes i statens verksamhet redan 1937 då Statens konstråd kom till.
Detta kom så småningom att gälla som en rekommendation även till kommunerna
och idag är det lite drygt 40% av landets kommuner som antagit denna regel.
Det finns lite olika varianter för tillämpning av denna regel och som exempel på
avvikande tillämpning mot det förslag som nu föreligger är ett som Haninge
kommun antagit för bara några år sedan. De har beslutat om att 1% av den årliga
investeringssumman ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Det ger, enligt
dem, en enkel hantering då de vet långt i förväg hur mycket pengar som finns för
denna verksamhet och pengarna är då inte öronmärkta för en viss investering eller
fastighet utan kan användas till att utsmycka parker, torg och andra offentliga
rum.
Förslaget för Trosa kommun är att 1 % (en procent) av byggkostnaderna vid ny-,
och tillbyggnad av kommunala, skattefinansierade lokaler, används till konstnärlig
utsmyckning.
Förvaltningen föreslår samtidigt att riktlinjer tas för handläggning av konstnärlig
utsmyckning, i samband med enprocentregeln, av kommunala byggnader och
allmänna platser i Trosa kommun.
En mycket viktig förutsättning för att detta ska fungera tillfredställande är att de
pengar som avsätts till konstnärlig utsmyckning kan föras över från ett budgetår
till ett annat då det objekt som ska utsmyckas inte säkert är detsamma som
genererar pengar till utsmyckningen. Om man inte kan finna en praktisk lösning
för att föra över pengar över år så blir utsmyckningen kopplad till byggprojektet.

K:\Kfts-kontoret\Kulturkonsulent\Konstinventering2013\Enprocentregeln beslut KS 050719.doc

2
Det kan vara klokt att ta ett steg i taget när det gäller införandet av
enprocentregeln så att vi får det att fungera tillfredställande. Viktigt att Trosa
kommuns medborgare uppskattar den positiva effekt det får när kommunens
byggnader, parker och torg utsmyckas med konst.
I Trosa har det dessutom diskuterats att regeln ska gälla skattefinansierade
bygginvesteringar och det kan vara en bra start. Vissa kommuner har även med
sina kommunala bolag i regeln och så kanske det även kan bli i Trosa kommun på
sikt
Målsättningen skulle kunna vara att komma lika långt som vad Haninge kommun
gjort och därmed få fullt utslag på alla planerade bygginvesteringar.
.

Förslag till beslut
Att anta enprocentregeln för skattefinansierade bygginvesteringar i Trosa
kommun med tillhörande riktlinjer.
Att föreslå KS/KF att anta enprocentregeln med tillhörande riktlinjer för
skattefinansierade bygginvesteringar i Trosa kommun.
Att en procent av investeringssumman för byggnationer avsätts för konstnärlig
utsmyckning med start 2007-01-01

Claes-Urban Boström
Förvaltningschef

Bilaga: Förslag till riktlinjer för handläggning av konstnärlig utsmyckning i
samband med enprocentregeln i Trosa kommun.
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