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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Utredning om enprocentregeln – svar på remiss
Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remiss Utredning om enprocentsregeln.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har genomfört en utredning som
föreslår att Huddinge kommun ska införa en enprocentregel där cirka en procent av
budgeten för ett byggprojekt ska avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning
i projekt med en budget över 5 miljoner kronor. Utredningen föreslår att placeringen
av konst inte måste sammanfalla med byggprojektets placering.
Förvaltningen är kritisk till att avsätta en procent inom budgeten för ett byggprojekt
till konstnärlig gestaltning och därmed öka lokalkostnaderna och lämna mindre
utrymme inom skolpengen för kostnader förknippade med elevernas lärande.
Förvaltningen anser inte att konstnärlig gestaltning får medföra att kommunen gör
avgörande avkall på fysisk och/eller pedagogisk miljö, utrustning eller dylikt
och/eller finansieras av elevernas skolpeng.

Beskrivning av ärendet
2015 inkom ett medborgarförslag om att Huddinge kommun bör införa en
enprocentregel som innebär att cirka en procent av budgeten vid nybyggnation, omeller tillbyggnad ska avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 att utreda om
enprocentregeln ska tillämpas i kommunen. Kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden fick uppdraget att genomföra utredningen med syfte ur ett brett
perspektiv utreda hur kommunen ska arbeta med frågor rörande konstnärlig
gestaltning vid ny-, om och tillbyggnationer av byggnader, lokaler och
anläggningar.
Utredningen beskriver att konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet bidrar till
att utveckla Huddinge som en attraktiv kommun för invånare, besökare och
näringsliv.
Av utredningen framgår att 44 kommuner och 11 landsting/regioner har beslutat
om att genomföra enprocentregeln, och än fler, hela 67 procent av kommunerna och
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96 procent av landstingen/regionerna, ger uppdrag om konstnärlig gestaltning.
Inriktning, omfattning och arbetssätt skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. Det
vanligast är att enprocentregeln tillämpas inom ramen för enskilda byggprojekt,
men det finns kommuner som avsätter/fonderar en procent av investeringsanslaget
för all ny-, om-, och tillbyggnad under året. Beloppet är då inte direkt kopplat till
något enskilt byggprojekt, utan det är fullt möjligt att satsa på konstnärlig
gestaltning på valfri plats i kommunen.
Huddinge kommun har inte arbetat aktivt med enprocentregeln, men ger
regelbundet uppdrag till konstnärer om gestaltning i offentliga miljöer. I Huddinge
kommuns översiktsplan 2030 framgår vikten av att satsa på mer utformning av det
offentliga rummet.
Utredningen föreslår att Huddinge kommun ska tillämpa enprocentregeln och göra
avsättningar till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nya
verksamhetslokaler och större parkanläggningar på allmänna platser som
finansieras med skattemedel. Utredningen anser att regeln bara ska tillämpas på
anläggnings- och byggprojekt med en budget på över 5 miljoner.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunen vill satsa mer på konstnärlig
gestaltning i det offentliga rummet som bidrar till att utveckla Huddinge som en
attraktiv kommun för invånare, besökare och näringsliv.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen uppfattar att utredningen rekommenderar en modell med en fast
budget för konstnärlig gestaltning där placeringen av konst inte måste sammanfalla
med byggprojektets placering. Det kan innebära att en del av skolpengen kan
bekosta konstnärlig gestaltning som inte alls ligger i anslutning till skolan.
Vidare uppfattar förvaltningen att en procent ska inrymmas i budgeten för
respektive byggprojekt. En procent motsvarar en stor summa vid
nybyggnadsprojekt för gymnasieskolor som utgör stora ekonomiska investeringar.
Förvaltningen är kritisk till att avsätta en procent inom budgeten för byggprojekt
för konstnärlig gestaltning eftersom kostnaderna för byggprojektet ökar. I
förlängningen innebär det ökade lokalkostnader som därmed lämnar mindre
utrymme inom skolpengen för kostnader förknippat med elevernas lärande.
Förvaltningen anser inte att konstnärlig gestaltning får medföra att kommunen gör
avgörande avkall på fysisk och/eller pedagogisk miljö, utrustning eller dylikt
och/eller finansieras av elevernas skolpeng.
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