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Policy för konst i offentlig miljö vid ny- 
och ombyggnation 
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 182. 

Översyn av kulturnämnden: 2022-03-29 § 19. 

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kulturenheten/kulturförvaltningen 

Syfte 
Policyn syftar till att klargöra kommunens arbete med konst i kommunens offentliga 
miljöer, dvs miljöer utomhus och inomhus som är tillgängliga för allmänheten. 

Vallentuna kommun ligger strategiskt i en tillväxtregion där vi strävar efter en tillväxt 
som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. I syfte att attrahera talanger, 
kompetens, nytänkande och investeringar vill kommunen ligga i framkant. Konst i 
våra gemensamma livsmiljöer bidrar till Vallentuna som en attraktiv plats för 
människor och företag att utvecklas och växa. 

I Vallentuna vill vi ta tillvara de immateriella värden som finns i kultur, historia och 
natur och addera nya för att skapa livskvalitet och stärka identiteten. Konst har 
förmågan att tillföra attraktionskraft, bidra till känslan av trygghet, framtidstro och 
mänsklighet, skapa identitet och dynamik i den byggda miljön. För att skapa nya och 
vidmakthålla intressanta, kreativa och utmanande miljöer ska konstnärlig gestaltning 
vara en naturlig del i vårt arbete.  

Omfattning och berörda 
Kommunen ska vid varje planerad ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheter samt vid 
nyanläggning eller omplanering av offentliga utomhusmiljöer ha målsättningen att 
avsätta 0,5 % av den totala investeringskostnaden exklusive oförutsett, index och 
inköp av tomt för konstnärlig gestaltning. Detta omfattar även kommersiella lokaler 
där kommunen bedriver verksamhet. 

Procentsregeln ska tillämpas vid till- och ombyggnationer när större förändringar av 
en fastighet eller utomhusmiljö genomförs. Kommunen ska även verka för att externa 
byggaktörer bidrar till att denna policy efterlevs. Detta innefattar inte upprustningar i 
form av ventilationsrenoveringar eller stambyten och liknande. Vid om- och 
tillbyggnader ska hänsyn även tas till befintliga konstverk. Investeringsmedlen för 
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konstnärlig gestaltning kan bindas till ett investeringsprojekt eller göras som en 
satsning på en särskild plats eller i ett särskilt konstprojekt. 
Kulturnämnden har i uppdrag att ansvara för konst i offentlig miljö, konst i 
kommunens lokaler samt för konstuppdrag. Arbete med konstnärlig gestaltning inom 
kommunen ska genomföras tillsammans med kulturnämnden. Kulturnämnden bistår 
respektive förvaltning i handläggandet av konst i offentlig miljö. En konstgrupp med 
samtliga berörda parter inklusive konstnärlig kompetens sätts samman inför ett 
projekt. En utgångspunkt för det konstnärliga projektet bör vara ett konstprogram 
som beskriver förutsättningar och ramar för konstprojektet. I riktlinjerna för arbetet 
med konst i offentlig miljö anges hur organisation och process kring arbetet hanteras 
samt hur investeringsmedel äskas. 

De medel som avsätts för konstnärlig gestaltning ska i huvudsak täcka de kostnader 
som är direkt kopplade till konstprojektet, dvs samtliga kostnader utom anläggnings- 
och projekteringskostnader. Detta förutsätter att ett konstprojekt finns med i 
planeringen på ett tidigt skede. En fördelning av kostnader för moment som ligger i 
skärningen mellan konstprojekt och byggprojekt behöver avgöras från fall till fall 
beroende på i vilket skede konst kommer in i planeringsprocessen. 

Ansvar 
Samtliga nämnder som är beställare av fastigheter eller arbetar med planering, 
anläggnings- och byggprojekt eller fastighetsdrift skall se till att konstpolicyn 
tillämpas. Frågan om konst kopplat till ett investeringsprojekt ska utredas redan vid 
planeringen, innan handlingar är fastställda och investeringsmedel äskas. Vid en om- 
eller tillbyggnad ska befintlig konst inventeras för att säkerställa att konstnärliga 
värden tas om hand. 

Innebörden i policyn måste tillämpas med förnuft och genomföras i förhållande till 
kommunens förutsättningar. Vid stora projekt måste en för kommunen gemensam 
bedömning göras för hur stor kostnad som kan vara rimlig att avsätta för offentlig 
konst. 

Kulturnämnden ansvarar för konstnärliga projekt och för inköp av konst till 
kommunens offentliga platser och lokaler. Kulturnämnden ska även inom ram 
förvärva lös konst för löpande förnyelse av lös konst i kommunens lokaler.  

Förhållningssätt 
Kultur, och konstnärlig gestaltning, är en del av samhällsplaneringen idag. 
Konstnärlig gestaltning kan vara ett fristående objekt, en stensättning av ett torg som 
en konstnär har utformat men också en planprocess där konstnärer deltagit eller ett 
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socialt projekt tillsammans med bygdens invånare. En helhetssyn på gestaltning 
uppnås i planering och byggande av människors livsmiljöer där samtida konstnärliga 
uttryck ingår.  

Inköp av konst och genomförandet av konstnärliga projekt ska syfta till att berika och 
stimulera människors vardag och miljöer. Alla typer av konst som förvärvas eller 
genomförs i projekt ska präglas av konstnärlig kvalitet och ska göras på ett 
professionellt sätt. Konsten ska spegla samtiden, skapa variation över tid och bör 
finnas där så många som möjligt kan ta del av den.
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