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Sammanfattning

Berörda anslag

Utredningen gäller inriktning och organisation insatser för konst istatensav
offentlig miljö. Betänkandet koncentrerats till de insatser Statensgörssom av
konstråd, det bidrag till konstnärlig gestaltning i bostadsmiljöer kanali-som

Boverket och detöver statliga bidraget till konstinköp till folkparker ochseras
samlingslokaler. Anslagen för angivna ändamål uppgårstatsbudgetenöver
budgetåret 199495 till 48 Konstrådetmkr, till 29 mkr, till Boverketca ca
15 mkr anslagsram och till konstinköp till folkparker och samlingslokaler

4 mkr.ca
Förslagen berör också Statens konstmuseers inköp samtida konst ochav

depositioner sådan statliga Någramyndigheter. särskilda medel förav
utgårdetta inte till Statens konstmuseer, insatser finansieras inomvars

ramanslag.

Konsten i den offentliga miljön

olikaKonst kan berika den offentliga mångamiljön i former mångaoch i
olika avseenden. Den kan bidra till uttrycksfullt gestaltade helhetslösningar

förbundna med arkitekturennära likaväl till miljön livgivandeattsom ge
i form fristående verk. Enaccenter konstensträvan är skall bli välav attmer

integrerad i miljön. Kraven integration kan emellertid eller mindrevara mer
långtgående. Härvid distinktionenär mellan fast och lös konst betydelse.av
Fast konst exempelvis skulpturer och väggmålningar beställs för en- -
bestämd plats inom eller i anslutning till byggnad eller anläggning.en annan
Den alltså skapad förär och tänkt fungera i visst sammanhang. Lösatt ett
konst har inte har starka samband med viss miljö den fastasamma en som
konsten. Lös konst exempelvis stafflikonst,är grafik, skulpturer, fotografier
och konsthantverk.

Konstnärens uppgift frånvarierar miljö fråntill miljö, byggnad till
byggnad. Det heller inte hansär roll för det konstnärliga.att ensam svara
Utan uttrycksfull arkitektur samspela med blir de övriga konstnärligaatten
insatserna ofta meningslösa och oinspirerade försök liv sterilatt ge en
miljö.
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konstrådStatens

tillkonstråd två köpa in konsthuvuduppgifter. DenharStatens är attena
verksamhet, den andra spridalokaler för statligbyggnader och till attstatens

byggnadsansvarigatill myndigheter,i samhällsmiljönkonstenkunskap om
allmänheten.och

statliga myndigheter. Iför byggs förRådet fast konst husbeställer som
Konstrådet inköpt lösmedden fasta konstenkompletterasallmänhet av

efterockså hyrda lokalerRådet lös konst i äldre ochplacerarkonst. statenav
Konstrådet 175-200där. harmed verksamhetmyndighetansökan caav

Budgetåretolika stadier.till byggnationer iknutnaprojekt under arbete,
konstverk, till kostnadrådet 350 lösa60 fasta och 1köpte199394 encaca

mkr.respektive 11,718,2 mkr caav ca
för offent-rådets InforrnationscentrumavdelninginformationenförBas är

kontakt-konst ochbildarkiv för offentlig ärkonst, med bl.a.lig ett som en
Rådet konsten intro-förfrågningar. medverkar tillför besök ochpunkt att

i sambandinformationsblad och visningararbetsplatsernaduceras genom
överlämnadet.med

konstnärligaår handha denkonstråd 1937 förtillkomNär Statens att
principbeslut denriksdagenbyggnader fattadeutsmyckningen statens omav
understigainte bordedessa insatserenprocentregeln, dvs.s.k. procentatt en

uppfyllaskommitambitionpraktiken har dennabyggkostnaderna. I attav
konstrådenligt Statenskonstsatsningarnanågra år. Nuendast motsvarar ca

byggkostnaderna.statligade0,7-0,8 % av
genomförda bolagiseringendenårs budgetproposition anfördes1994I att

ambitionsnivån förstatligamedför denbyggandetstatligadelar det attavav
tidigare kaninteoch gestaltningutsmyckning sättkonstnärlig samma som

statliga byggandet.för detandel kostnadernamed bestämdjämföras aven
utifråni stället bedömaspropositioneninsatser bör enligtBehovet statligaav

målet offentlig miljö där konstskapakulturpolitiska ärövergripandedet att en
framträdande inslag.naturligt ochett

anskaffandeKonstrådets medarbetedock inteBolagsbildningarna ändrar
förför dennaeftersom ägandeansvaretstatliga myndigheterlös konst tillav

fastighets-intehyrande myndigheten,faller denräkningstatens
förhållandena efter-annorlundafast konstgällerVadförvaltarenägaren. är

fastigheten.tillhöraden kommer attsom

konstmuseerkonstsamling och StatensStatens

konst-myndigheterna dvs.statligainnehas deAntalet verk statensavsom -
000 placeratshar 70till 200 000. Av dessauppskattassamling kan caca-

uppgår fleratillmyndigheternaKonstrådet. Värdet konsten uteut avav
miljoner kronor.hundratals10



Sammanfattning

Ägar- vårdansvaretoch för fast konst ligger den myndighet för-som
valtar byggnaden medan för lös konst faller den myndighet hosansvaret
vilken denna konst placerad. Tillsynsansvaretär ligger Statens konst-

SKM. Utanför SKMs tillsynsansvar ligger den konst lös och fastmuseer -
bolagisering myndigheter inte längre i direkt statligär ägo.som genom av-

Ungefär konstföremål8 500 Statens konstmuseers samlingar ärur egna
deponerade vid myndigheter i landet.runtom

Bidraget bostadsområdentill konst i

Ett statligt bidrag till konstnärlig bostadsområdenutsmyckning i infördes
budgetåretfr.0.m. 198788. budgetåretDet avvecklades fr.0.m. 199293 men

återinfördes året därefter. bidraget årligFör anvisas Boverket anslagsram.en
Denna såhar varit 15 mkr länge bidraget funnits. Bidragstaket 15 mkrram
nåddes åretdet tredje efter det bidraget införts. Bidragsbeloppet höll sigatt

nivånden tills dess bidraget avvecklades fr.0.m. Budgetåret199293.att
199394 uppgick det avräknade bidragsbeloppet 6till mkr.

Bidragsmottagare fastighetsägaren. Bidrag lämnas med beloppär ett som
40 % skälig kostnad, dock högst 16,70 kr kvm bruksareamotsvarar av per

mark.ovan
Ansökningarna bidrag ställs till länsstyrelsen i det län fastigheten ärom

belägen, också fattar beslut Konstrådetbidrag sedan sig iyttratsom om
konstrådärendet. Statens granskar ärendena konstnärlig synvinkel ochur

Boverket för föreskrifter Konstrådet ocksåhar till uppgift attansvarar m.m.
infonnera bidraget.om

Bidraget till konstinköp till folkparker och samlingslokaler

utgåStatliga bidrag för konstinköpkan till folkparker, folkets hus, bygde-
gårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler. Anslagsmedlen
uppgår budgetåret 199495 till 3,9 mkr. dessa utbetalasAv 1,4 mkr tillca ca
Folkparkerna i Sverige och 2,5 mkr till Samlingslokalorganisationernasca
samarbetskommitté för fördelning mellan Folkets husföreningarnas riks-

Bygdegårdarnas Våraorganisation, riksförbund Riksföreningen gårdar.och

Mål utgångspunkteroch för förslagen

Konstnärliga insatser i offentliga miljöer

Konstnärlig miljögestaltning innebär mycket placera konst-än att ut ettmer
verk viss plats. Det till helheten och bygga miljö därär att atten se upp en ll
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enskilda inslag ocksåkonstverk där det kanutgör helheten ärmen vara som
utgångspunkt måstekonstverket. En miljöerskapa med hög konst-attvara

närlig kvalitet där platsens särskilda förutsättningar respekteras.

Det statliga ansvaret

insatserna förstaDe statliga bör i hand rikta sig till miljöer harstaten ettsom
ocksådirekt för. Staten bör emellertid allmänt förta ett attansvar mer ansvar

offentligakonstnärliga insatser kommer miljöer till del och inforrna-genom
rådgivning tilltion och stimulera konstnärer i miljögestalming.att engagera

Mål för offentligför insatser konst i miljöstatens

föreslår måletallmänna för insatser för tillföra offentligaJag detatt statens att
miljöer konstnärliga värden bör vara

utformningoffentliga miljöer arkitektoniskt och konstnärligtatt ges en som-
hög kvalitet de berikas med bild- och formkonst högär samt attav av

kvalitet.

målet mycket preciserasDet föreslagna allmänt och bör och konkreti-är
förexempelvis i instruktioner berörda myndigheter, i bidragsbestäm-seras

melser och i regleringsbrev.
utgångspunkt för mina förslag de statliga insatsernaEn skallär att ge

förutsättningar för konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet. Jag för-
ordar koncentration och selektivitet i insatserna vadänstörre ären som nu

nivån. utgångs-kan bidra till höja den konstnärligafallet, vilket Andraatt
åtgärdernapunkter de statliga skall främja ökad delaktighet i kulturlivetär att

och skall bidra till decentralisering verksamhet inflytande.de ochatt av
ocksåI mina förslag har jag lagt vikt vid kunskapsspridning inforrna-och

tion konst i offentlig miljö, vid insatserna skall följas och utvär-attom upp
fåderas och vid insatserna till del skall formen konstnärligtatt att en av

utvecklingsarbete.

Offentliga miljöer prioriteraatt

enligt min mening naturligtDet de statliga insatserna gäller fastvadär att
påkonst i första hand inriktas nybyggnationer, bl.a. därför det deatt ger

möjligheterna för konstnärer meningsfullt bidrag till miljö-största att ettge
måstegestaltningen. Viss flexibilitet finnasemellertid eftersom större om-

byggnads- eller saneringsprogram ibland kan jämställas med nybyggnation.
frågaStatliga konstsatsningar bör därmed sådanakunna komma i i fall.även

12



Sammanfattning

De statliga insatserna med fast konst bör fortsättningsvisäven i första hand
inriktas miljöer med god arkitektonisk gestaltning och hög grad offent-av
lighet varvid geografisk spridning insatserna ocksåstor bör eftersträvas.av

Även vad gäller utplacering lös konst i lokaler med statlig verksamhetav
bör nybyggnationer tillgodoses i första hand. Lös konst bör placeras i lokaler

mångadär vistas eller uppehållsrum och entréhallar.t.ex.passerar,

Betydelse för konstnärernas arbetsmöjligheter

De statliga insatserna för konst i offentliga miljöer betydelse förär storav
bildkonstnäremas arbets- och försörjningsmöjligheter. Att bidra till rimliga
arbetsmöjligheter för konstnärligt verksamma dock inte primärt syfteär ett
med mina förslag. Det följd utgångspunktär för förslagenänsnarare en av en

huvudsyftet förutsättningarär för skapa goda offentliga miljöer.att Iattge-
arbetet sådanamed skapa miljöer behövs konstnärers medverkan.att

Förslag till ansvarsfördelningny

föreslårJag förändrad och tydligare ansvarsfördelning för de statligaen
insatserna.

Statens konstråd föreslås kvarstå myndighet med delvis organisa-som ny
tion fåoch insatser med fast konst huvuduppgift medan Statens konst-som

rådets uppgifterövertar vad gäller inköp och utplacering lös konst.museer av
Boverkets bidrag för konstnärliga insatser i bostadsområden avvecklas och

härför överförs till Konstrådet och används till bidrag riktatresurserna ett nytt
till kommuner, landsting och bostadsföretag för stimulera till konstnärligatt
gestaltning offentliga miljöer.av

Det statliga bidraget för konstinköp till folkparker och till folkets hus,
bygdegårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler föreslås kvar-
stå i sin nuvarande form och nivå.nuvarande

Fast konst

Statens konstråds beställningar fast konstav

De direkta kostnaderna för fast bestårkonstverk dels konstnärensett av
förarvode skissarbete och utformning framställning konstverket delssamt av

anläggningskostnader, exempelvis för fundament,grund, el och förav vatten
konstverket.

Förutsättningarna för Konstrådets arbete har förändrats till följd bolagi-av
seringen Byggnadsstyrelsen och andra fastighetsförvaltande myndigheter.av

13
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såvälStatliga myndigheter har lokaler i fastigheter och förvaltasägssom av
fastigheterStatens fastighetsverk och Fortifikationsverket i ägssom som av

de statligt helägda fastighetsbolagen Vasakronan AB och Akademiska Hus
finns fastigheterLokaler med statlig verksamhet i statligtAB. även utan

ägandeinflytande.
konstrådför samverkan och kostnadsfördelning mellan StatensFormema

byggarefastighetsägare tydliga och lätthanterliga. Fast konstoch bör vara
ingår fastighet och blir fastighetsägarens egendom. Statendelsom en av en

fast räkna medenligt min mening endast bekosta konst kanbör attom man
lång tid. Skillnad iverksamhet kommer bedrivas i lokalerna understatlig att

därför ändamålsfastigheter ochfinansieringsprinciper bör mellangöras
ändamålsfastighet fastighet byggtsplaceringsfastigheter. Med avses en som

myndig-till speciell verksamhet. Där kan den statligaför och anpassats en
långkvarstå tid. Med placeringsfastighethyresgäst underheten antas som

fastigheter inte tillförsta hand kontorshus. Genom dessa bundnai ärattavses
myndigheter.verksamhet uthyrs de kortare tid tillviss äventyp aven

FortifikationsverketFastighetsverket ellerFör fastigheter ägssom av
Konstrådet ståskall förföreslår i likhet med vad fallet,jag, är attsom nu

fast förutformning och framställning konstkostnaderna för skissarbete, av
Fortifikationsverket skallfastigheter medan Fastighetsverket ellerstatligt ägda

ellerstå det placerings-för anläggningskostnadema. Detta äroavsett om
ändamålsfastigheter.

ändamålsfastigheter i Fastighetsverkets eller Fortifikations-För ärsom
Konstrådet förföreslår skall bidra med 40 % kostnadenjagverkets ägo att av

därutformning och framställning fast konst i de projektskissarbete, sam-av
Konstrådet fastighetsägaren. skallöverenskommits mellan och Denneverkan

stå 60 anläggningskostnader.för resterande % samt
lokaler istatliga myndigheter affärsdrivande verk harFör andra än som

Konstrådetsi statlig skall roll be-placeringsfastigheter är ägosom vara
rådgivning.gränsad till

konstrådaffärsdrivande bör tillämparVad gäller verk den praxis Statens
kunna tjäna modell. Enligt denna bidrarvisavi Statens Järnvägar som

Konstrådet för utformning fram-med 40 % kostnaden skissarbete, ochav
stårStatens för övriga kostnader.ställning konstverken medan Järnvägarav

bostadsforetag förNytt bidrag till kommuner, landsting och
offentliga miljöerkonstnärlig gestaltning i och av

konstrådStatens skall handha bidrag till konstnärlig gestaltningett nytt av
miljöer. landsting tilloffentliga Mottagare skall kommuner och och demvara

knutna och företag bostadsföretag.samtorgan

14



Sammanfattning

Det grundläggande syftet bidragetmed stimuleraär utvecklingenatt av
konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. De miljöer kan komma ifrågasom
för bidrag skall väl tillgängliga för allmänheten, parker,t.ex. torg,vara gator,
trafikanläggningar, bostadsområden skolgårdar.och Det bidraget skallnya
också kunna insatser tillfällig karaktär i offentlig miljö.avse av

Konstrådet skall inom för det föreslagna bidraget kunna taramen nya egna
inititiativ till projekt kan tjäna goda exempel miljögestaltning ochsom som

sådanagenomföra i samarbete med exempelvis kommuner.
Bidragsmottagaren skall för 60 % kostnaderna för den konst-svara av

närliga gestaltningen, bidraget återståendeskall täcka 40 %. Inget hindrar att
bidragsmottagaren i sin skall kunna samñnansiera sin del kostnadernatur av

frånekonomiska tillskott näringslivsorganisationer.t.ex.genom

rådgivningInformation och

ÖkadeKonstrådet bör betydligt stärka och bredda sina inforrnationsinsatser.
för information inskränker visserligen för beställningarresurser resurserna

åkonst andra sidan kan erfarenheterna de konstnärliga insatsernaav men av
tillgodogöras bättre ökad spridning.genom en

Konstrådets framtida organisation

Konstrådets bestårstyrelse 17 ledamöter och Ordförandenersättare.nu av -
också kanslichef- och de tio ledamöter projektledareär deltarärsom som

dessutom i själva arbetet, förstnämndeden heltid, de i praktikensenare
halvtid. rådetsKonstruktionen innebär styrelse i praktiken verk-äratt ett
ställande organ.

Det olämpligt styrelseledamöter erhållerochär uppdragersättareatt som
jämställa medär anställning deras kvalifikationer för uppdragetatt utan att

förvägi eller möjlighetprövas söka uppdraget finns.att att
Mitt förslag rådetsantalet ledamöter iär styrelse minskas ochatt att

kansliet såförstärks det delvis skall kunna de uppgifter deatt överta som
inom styrelsen utsedda projektledarna Tvåhar. referensgrupper upprättasnu
för vidmakthålla organisationens breda kompetens och regionalaatt
förankring.

Konstrådets beståstyrelse skall Någrasju ledamöter. skall inteersättareav
rådetsChefen för kansli skall självskriven ledamot och ha titelnutses. vara

direktör. Rådets direktör skall inte rådets ordförande.vara
Tjänster innefattande uppgifter motsvarande projektledamas, inrättas vid

rådets kansli. Konstnärers erfarenhet och kompetens till detas attvara genom
anlitas för genomföra konstnärliga uppdrag projektledareatt ävenmen som
konsultbasis och medlemmar i referensgruppema.som 15
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rådetstvå referensgruppema skall bereda ärenden insatser vidDe rörsom
respektive landstingstatliga arbetsplatser bidrag till kommuner, och bostads-

beståReferensgruppema skall med bred erfarenhetföretag. av personer av
gestaltning i offentlig miljö, exempelvis konstnärer, arkitekter ochkonstnärlig

konstvetare.

konstLös

föreslås frånöverflyttatför utplacering lös konst bliinköp ochAnsvaret av
uppnådärigenomKonstrådet konstmuseer. Avsiktentill Statens är att en

reursfördelningansvarsfördelning och rimligare myndigheternatydligare en
få öka möjligheternaförankring inköpsbesluten,emellan, bättre attatt en av

vårdnå och tillsyn de verkkonsten och underlättamed attatt ut av som
myndigheterna.placeras ut

Inköp

måleri, teckningar, textil konst, konst-skulptur, grafik,skall gällaInköpen
verksamma i Sverige.samtida konstnärer,hantverk och foto m.m. av

fördelas rimligttillgängliga medel för inköpMuseistyrelsen bör tillse ettatt
konstområdena.olikamellan desätt

konsttekniker geografisk spridninginsyn, bredd ochFör överatt garantera
respektiverådgivande referensnätverk, knutna till konst-inköpen börav

ingå frånområde, olika delardessa nätverk kanIupprättas. avpersoner
föreslåuppgift skallöverblick konstlivet.landet med god Derasöver attvara

intressantafästa uppmärksamheten konst-konstverk för inköp och att
närsskap.

erbjudasvid Statens konstmuseer ochInköp bör redovisas utställningar
regionala De inköpta verken blirvandringsutställningar till bl.a. museer.som

så statligatillgängliga innan de placeras arbetsplatser.änsätt utmer nu

Depositioner

till statligaDepositioner konstverk skall ske dels utplaceringar arbets-av som
utgå,depositionsavgift bör kunna dels depositionplatser varvid som aven

till regionalakollektioner museer.
frånkonsulter olika delar landetVid utplaceringar arbetsplatser kan av

eller intendenter vid de regionalaanlitas. Konsulter kan konstnärert.ex. vara
samrådKonsulterna urval samlingarna i med depositions-görmuseerna. ur

intendentema vidavdelningen Statens konstmuseer och vid behov med de
de olika avdelningarna och specialmuseema.l6



Sammanfattning

Samarbete med och andra utställningsarrangörer iutemuseer
landet

Statens konstmuseer skall samarbeta regionalamed vid utplaceringmuseer av
konst. del iEn denna utveckling kan i landet, iatt utevara museerna sam-
verkan med Statens konstmuseer, handhar depositioner till statliga arbets-
platser i respektive region vidaredeponera verk Statens konst-attgenom som

placerat hos dem.museer
månUtplaceringarna konst bör i möjligaste förankras i den regionalaav

miljön samarbete med det regionala och lokala kulturlivet, t.ex.genom som
andra kulturinstitutioner, skolor, folkbildningsorganisationer, konstförening-

konstnärsorganisationer.ochar
Regionala och andra medverkan vid inköp och depositioner kanmuseers

medföraförutsättas vissa kostnader för dessa fåDe bör kunnamuseer. en
frånviss kompensation för detta ersättning Statens konstmuseer.genom en

Avtal reglerar verksamheten bör mellan Statens konstmuseerupprättassom
åtaroch det eller de sig uppgiften.sommuseer

Anslagsmässiga förslagenkonsekvenser av

föreslår anslagsnivånJag den nuvarande för48 mkr konstnärligaatt om ca
bibehålls.insatser i offentliga miljöer

konstrådStatens tilldelas 199495 sammanlagt 29 mkr över stats-ca
budgeten. särskilda anslaget för konstnärligDet utsmyckning i bostads-
områden avvecklas. Boverkets anslagsram för detta bidrag 15 mkr. Jagär
föreslår sådessa sammanlagt 44 mkr fördelas förs32 mkr tillatt attca ca

konstrådStatens och mkr, Konstrådet12 det beloppatt motsvararsom som
årligen för inköp lös konst, förs till Statens konstmuseer.avsätter av

Nuvarande anslag för4 mkr konstinköp till folkparker, Folketsom ca
bygdegårdarhus, och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler föreslås

kvarstå i sin form och tillnuvarande nuvarande belopp.
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Utredningsarbetet1

Direktiven1.1

inriktning och organisation insatserMitt utredningsuppdrag gäller statensav
statliga in-för offentlig miljö. Jag har haft utvärdera nuvarandekonst i att

området beträffar myndigheter, samverkan dembl.a. vad berördasatser
organisationsstrukturen med avseendeden nuvarandeemellan och upp-

sådananådda finns motiv för fortsatta insatserOm jag detresultat. attanser
mål förslag tillför dessa och lämnajag haft formulera övergripandehar att

och visa hur utvärderingfinansiering insatsernaorganisation och avenav
genomföras.dem kan

också för i olikaprecisera konsthar legatI uppdraget statensatt ansvar
långsiktiga skallekonomiskaoffentliga miljöer och hur ut-statens ansvar

för statligolika byggnader och miljöerformas gäller konst i slagsdetnär
inte för skall jagkonst i miljöerverksamhet. det gällerNär staten svararsom
fråga.statliga insatser kan komma iunder vilka villkorange

förutsättningarna förinnefattat analyshar vidareUppdraget sam-aven
vid utformningoch andra berörda yrkesgrupperverkan mellan konstnärer av

för öka detill former för statliga insatseroffentliga miljöer förslag attsamt
haft hur demiljöer. Därvid har jag belysakonstnärliga kvaliteterna i dessa att

vid planering ochinsatserna skall kunna integreraskonstnärliga genom-
byggnadsverksamhet.förande olika slagsav

återges1994:63 i sin helhet i bilagaMina direktiv dir.
direktiven till samtliga kommittéer ochvidare haft beaktaJag har sär-att

utredningsverksamhetens inriktning dir. 1984:05,skilda utredare omom
dir. 1988:43,i utredningsverksamhetenbeaktande EG-aspekter omav

dir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenserredovisning prövaattomav
redovisa jämställdhets-åtaganden 1994:23offentliga dir. attsamt om

Enligt de sistnämndadir. 1994: 124.politiska konsekvenser som-
pågått- brister i jämställdhetmin utredning skall detillkommit under den tid

området redovisasdet aktuellakvinnor kan finnasmellan ochmän som
sådana undanröjas. Detbrister kanbedömning hur eventuellaliksom aven

påverka kvinnorsutredningsförslagen kan förväntasskall vidare huranges
mellanför jämställdhetdärmed förutsättningarnavillkor ochrespektive mäns

könen.
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Avgränsningar1.2

minaJag har överväganden och förslag till de statliga insatser föravgränsat
offentliga miljönkonst i den uttalat del kulturpolitiskaär strävan-som en av

åtaganden.den och Det innebär betänkandet koncentrerats till de insatseratt
konstrådStatens och Statens konstmuseer, bidragdet till konst-görssom av

bostadsområdengestaltning inärlig kanaliseras Boverket och detöversom
till konstinköp till folkparkerstatliga bidraget och samlingslokaler. Det före-

statliga myndigheter finansierarkommer och bolag själva konstnärligatt
lokaler eller led i singestaltning sina verksamhet konst-ettav som engagerar

utformningen offentliga miljöer. deti Ett exempelnärer är attav senare
år lagt allt vikt vid trafikmiljöerVägverket exempelvisstörre attsenare som

estetiskt genomtänkt gestaltning. satsningarbroar skall Att dettages en av
också frånglädjandeslag utomordentligt den synpunkten viktengörs är att av

framstårmedverkan erkänns och det självklartkonstnärers konst-att attsom
några stimulansåtgärderi arbetet särskildaskall inlemmasnärer utan att

Någonbehöver vidtas. kartläggning omfattningen de insatser görsav av som
utanför för kulturpolitiken har jag emellertid inte kunnat inom dengöraramen

stått ocksåtill mitt förfogande. har medfört de betydandetid Det attsom
Svenska kyrkan inte heller belyses.insatser görsom

åtgärdernaBegränsningen till de statliga medför vidare den konstnärligaatt
offentliga miljöer genomförs i landstingskommunalgestaltning ochav som

primärkommunal regi inte heller närmare tas upp.

Arbetets bedrivande1.3

samråttmina direktiv har jag Kulturutredningen, iI enlighet med med vars
ingåromfattande uppdrag förslag den framtida kulturpolitikensatt ge om

mål. tilläggsdirektivinriktning och Genom har Kulturutredningen i december
fått till uppgift i sitt fortsatta arbete lägga särskild vikt bl.a. vid1994 denatt

Samrådetfysiska miljöns utformning. med Kulturutredningen har i första
målen åtagandenförhand gällt vad gäller konstnärliga insatser istatens

offentliga miljöer, huvuddragen i mina förslag myndighetsstrukturensamt
området. förts så långtberörda Kulturutredningens arbete har intedet ännu att

förslag kunnat till utredningens överväganden.mina närmare anpassas
alltsåSamrådet slutliginnebär inte Kulturutredningen tagit ställning tillatt

förslag.mina
konstråd,Utredningsarbetet har bedrivits i kontakt med Statens Statens

Boverket. Beskrivningen dessa myndigheters verk-konstmuseer och av
påhuvudsakligen material i olika sammanhang ställtssamhet bygger som

medgivitrespektive myndighet; tiden har inte inom utred-attsamman av
några omfattande studier ellerningens kompletterande under-göra merram

sökningar.20



Utredningsarbetet

1.4 Betänkandets uppläggning

Betänkandets kapitel behandlar förutsättningarna för2 allmänt god konst-en
närlig gestaltning offentliga vissa definitioneroch i miljöer och tarav upp

betydelse i kapitel vilkasammanhanget. I 3 anslag iär stats-som av anges
konstrådbudgeten berörs i betänkandet. ochStatens dess verksamhet tassom

i kapitel Statens konstmuseers befattning statlig utanförmed konstupp
dess samlingar i kapitel det bidrag till konstnärlig gestaltning itasegna upp
bostadsområden utgår Boverkets budget beskrivs i kapitel 6över samtsom
bidraget till konstinköp till folkparker och samlingslokaler i kapitel

Mål utgångspunkteroch för mina förslag redovisas i kapitel 8 och mitt
förslag till framtida ansvarsfördelning för statliga insatserna berördade
områden funnit lämpligt behandla den fastai kapitel Jag har det konstenatt

för sig. Mina förslag förra i kapiteloch den lösa konsten rörande denvar ges
10, förslagen rörande den i kapitel ll.senare

återfinnsanslagsmässiga mina förslag i kapitelDe konsekvenserna 12.av
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offentligaoch den miljön2 Konsten

i den offentliga miljön2.1 Konsten

betydelse den offentliga miljönKonstens i

offentliga sin tids karaktär ochKonst inslag i det rummet egenartgersom
mångaI fall det just konstverken blivit detbyggnader och ärtorg. som syn-

välståndfrån i erinrar och ofard,liga minnet epok historien ochen som om
tillbakagång. På förutveckling och tider kommertider sättsammaavom av

tidgenerationer den offentliga konst skapas spegla denframtida attsom nu
samhälle vi leveroch det

många mångaioffentliga miljön i olika former ochKonst kan berika den
kan bidra till uttrycksfullt gestaltade helhetslösningarolika avseenden. Den

arkitekturen likaväl till miljön livgivandeförbundna mednära attsom ge
fristående därmed tillgodose behovform verk. Den kaniaccenter avav mer

tenderar bli alltmeromväxling och stimulans i miljöer att ena-som annars
ocksåupplevelser skönhet,handa standardiserade. Konst kanoch ge av

långa traditionen dekoration och omamentikvidareföra denatt avgenom
inom arkitektur.konst och

bådeockså för identifikation, detkan uttryck och skapaKonst ge
traditioner ochoch det lokala knyta tillnationella planet särarter.attgenom an

i bokstavlig bemärkelse ikan orienteringspunkter inte baraKonstverk vara
också allmän meningstadsmiljö eller i huskropp it.ex. utan meren enen

entréhall eller galleria karaktär speglarexempelvisatt en en en somgenom ge
den kulturmiljö vilken den del.är enav

bidra lite kan kallasdessa och andra till vad plattKonst kan sätt som
bostadsområde,vill bo kvar i och aktsamtrivsel ettatt t.ex. vara omman-

butikscentrum väl-arbetsmiljö främjar arbetsglädjen ellereller äratt ettatt en
konstnärliga kvaliteter kanutforma miljö medkomnande. Att omsorg omen

för den.ekonomiskt utbyte demdärmed även satsarsomge
börsist konsten i sintill syvende och detMen rättär varaegen som

mångaoffenliga miljön. kan människorför plats i den Därgrunden dess
från i offentligaredan början plats detglädjas den. Konst hade rummeten

Tidigareutifrån skall synlig och den skallkonststrävan attatt ses.varaen
också uppmärksamhet i konst-offentliga miljönfick konsten i den större

fått decennierna.under dekonstkritiken vad dendebatten och än senasteav
gånger får för-många inte erkännande dendetbeklaga denDet är attatt nu

tjänar.
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Konstens integration miljöni

framhållsSom ofta bör efter konsten blir väl integreradsträva i denattman
miljö den del Konsten skall spela miljönsär övriga komponentermoten av.
för i verklig mening bli del i gestaltningen och inte påhängendastatt etten

egentligt sammanhang med omgivningen.utan
För integration mellan arkitektur och konst skall komma ståndtillatt en

måste frånkonstnären delta redan tidigt stadium i byggprocessen. Detett är
förutsättning för han skall kunna bidra till helhetslösningama och be-atten

sluten konstverk skall placeras ocksåliksom oftast för han skallattom var
påverkakunna viktiga detaljer. Att konstnären kommer in tidigt i arbets-

betydelse för tillräcklig tid tillär även det konst-att rentprocesssen av ge
närliga skapandet.

Tidig planering de konstnärliga insatserna ocksåviktig för säkraär attav
de ekonomiska krävs för genomföra såledesdem. Det ärattresurser som
angeläget redan ritningarna till påbörjasbyggnad skallnäratt vetaen ny om

Dådet finns ocksåmedel till konst. undviks först i byggnationsatt man en
slutskede anvisar bildkonsten och konstnären hänvisas tillett utrymme att att
dekorera i övrigt färdigredan helhet med alla material och färger runten om
givna.

Kraven integration kan långtgående.emellertid eller mindrevara mer
Härvid distinktionen mellan s.k. fast och lös konst se 4.1 betydelse.är av
Den fasta konsten exempelvis skulpturer väggmålningaroch förbeställs- -

bestämd plats inom eller i anslutning till byggnad elleren en annan an-
alltsåläggning. Den skapad för och tänkt fungera i visstär att ett samman-

hang. Med lös konst konstverk inte fast alltsåegendom ochärmenas som
inte har starka samband med viss miljö fastaden konsten. Lössamma en som
konst exempelvis stafflikonst, grafik, teckningar,utgörs skulpturer, foto-av
grafier, mindre textilier konsthantverk keramik och glas.samt som

Det heller inte alltid pånödvändigt redan tidigtär stadium exaktatt ett veta
vilka konstverk skall placeras viss plats. Det skulle förutsätta attsom en
alla verk skulle behöva utformas med tanke just särskild plats elleren
miljö. målningarLös konst måsteoch konsthantverk väljas med känslasom
för det i vilket ingå, mångasammanhang de skall given plats kanmen en
verk valmöjligheternaplaceras, är stora.

ocksåIntegrationen innebär och omtanke alla iägnasatt att omsorg
ingåendemiljön detaljer. Konstnärens medverkan behöver inte begränsas till

ocksåkonstverk. Han kan bidra till goda helhetslösningargöraatt attgenom
färgsättning,synpunkter materialval, materialbearbetningar ochge

utformning miljöelement papperskorgar, parkbänkar,armaturer,av som
stenläggningar och skyltar. Konstnären bör givetvis medverka vid utform-
ningen installationerde har omedelbart samband med konstverken,ettav som
exempelvis belysningsanordningar.

24



Konsten denoch offentliga miljön

Arbetspracess

Byggande kompliceradär i hög grad ekonomiskaen styrsprocess som av
faktorer svåröverskådligaoch regelverk. För konstnär erfarenhetutanen av
denna värld kan det svårt finna sin roll i verklighet kräverattvara en som
samarbete mångamellan specialiserade yrkesgrupper och sammanvägningar

många intressen och ställer helt andra krav arbeta handän iav attsom egen
ateljé.en
Konstnären skall förstai hand samarbeta med arkitekten. Arkitekten har att

samordna alla delar skall bilda sammanhållet helt, helhet i vilkenettsom en
konstnärens bidrag ingå.skall Arkitekterna har yrkesgrupp mycketsom

med konstnärerna och arbetar själva i bästa fall utifrångemensamt konst-
närliga I praktiskt arbete former,synsätt. med material ochett kan konst-rum

och arkitektennären med siktet inställtmötas i dialog draatt nyttaen av
såväl konstnärens förtrogenhet med material, färg och form arkitektenssom
kunskap hur kan karaktär och gestalt.om rum ges

Det ofta arkitekten i praktikenär den driverär konstprojektettsom som
inom för byggandet, det ibland någonkanävenramen om vara annan, exem-
pelvis byggherren. Ibland anlitas konstkonsult, vanligen konstnär, fören en

utarbeta konstprogram och för för projektetsatt ett genomförandeatt ta ansvar
och samordning med byggprocessen i övrigt.

Ett konstprograrn lämpligen redanupprättas projekteringsstadiet. Det
vilka konstnärliga insatser skall vilka platser konstverkgöras,anger som

skall placeras, total kostnadsram och kostnadsberäkningar för de olikaen
insatserna. Konstnärer för de olika uppgifterna.utses

Parallellt med konstnärerna arbetar med sina verk utförs de arbetenatt som
berör byggnationen i övrigt och de särskilda installationer krävs försom
konstverken, exempelvis gjutning fundament, väggbearbetningar ochav
eldragningar för belysning.

Många offentligade miljöer skapats under de decenniernaav senastesom
har med fog krititiserats för visuellt torftiga och enahanda. Det haratt vara

svårt konstnärliga insatser inom de ekonomiskaansetts attvara rymma ramar
och tekniska förutsättningar för byggandet. Man har inte alltidsattssom upp
analyserat vilka kostnader omsorgsfull gestaltning skulle medföra ochen mer
vad kan vinnas med konstnärers medverkan.som

Lyckade konstnärliga insatser förutsätter finnsdet intresse ochatt ett
från beställarsidan och beställama tydligt kan uttryck förattengagemang ge

de krav påskall ställas miljön. Politiker och byggherrar har emellertidsom
ofta känt införosäkerhet de estetiska aspekterna svårtoch därmed haft att ta

för dessa. Konstnärliga värden inte mätbaraär omedelbaraansvar samma
de ekonomiska,sätt tekniska och funktionsmässiga måste beaktassom som

i byggnadsprojekt och kan därmed lätt bli försummade iett byggnads-
Något kan upplevas svårt påproblem detär ärett attprocessen. attsom som

förhand få helt klar bild vad konstnärliga insatser till slut leder förtillen av 25
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måste våga förtroendedärför konstnärresultat. Man sättett sammage en
områden.inom sina respektiveförtroendeandra experter ettgessom

föra in det oväntademiljö ökad laddningkanKonstnären attgenomge en
förtydliga den arkitektoniska visionenytterligarelikaväl attgenomsom

frånuppgift varierar miljö tillmaterial. Men hansfärg, former ochmarkera
inte hans rollfrån till byggnad. Det hellermiljö, byggnad är att svaraensam

uttrycksfull arkitektur samspela med blir deför konstnärliga. Utandet atten
meningslösa och och oinspirerade försökoftaövriga konstnärliga insatserna

nriljö.liv sterilatt enge

Samarbete arkitekt konstnär

och arkitekten. Men detförenar konstnärenmycket ärOvan har attsagts
åt. Arkitekten och konstnärenockså skiljer deras yrkesrollermycket som

frånyrkesroller har fjärmat sigförutsättningar och derasunder olikaarbetar
så förhållandestår tillinte i direktArkitektenunder 1900-talet.varandra ett

uppdragssituation ocharbetar i utprägladHansitt verk konstnären. ensom
och samordnare med ekonomiskakommit bli regeltolkaregradhar i hög att

utgångspunkt. I den konstnärsskapettekniska övervägandenoch synsom
århundrade frihet intebetonas konstnärensunder dettadominerat attsom

Individualitetdem själv ställervillkor hanunder andrabehöva arbeta än upp.
många detkonstnärsbegreppet. För konstnärermedintimt sammanlänkat ärär

så mångai vilken hänsynsig i arbetsprocesslockande inordnainte att en
andra de särskilda kravmåste i byggprocess. Förin ärvägas somsom en

stimulerande utmaning.ställs en
framgår ligga latenta konflikter i kravetdet kanAv vad attsagtssom ovan

sin yrkes-Arkitektema kan kännaarkitekt och konstnär.samarbete mellan
inordna sitt under devid arbetekanroll hotad, konstnärerna attvara ovana

måste etableraArkitekten och konstnärenställer. ömse-krav byggandet ett
önskemål ochvarandras synpunkter ochberedda beaktasidigt förtroende, att

konstnärliga och mänskligahävda debundsförvanter i arbetet attvara
våra offentliga miljöer.gestaltningenvärdena i av

Offentliga miljöer2.2

förgrundoffentlig miljöringa in begreppetförsökNedan görs attett som en
i statligabör prioriterasmiljöervilkadiskussion typer somavomen senare

8.4.offentliga miljöergestaltning seför konstnärliginsatser av
utgå från miljöns gradmiljö kanoffentligbestämning begreppetEn avav

antaltillgängligallmänt män-miljötillgänglighet. En är ett stortsomsom -
imöjlighet vistasvistas i eller hartillfälligt ärniskor eller mindre attmer -

bemärkelse.offentlig i denna
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utgångspunktEn för bestämning begreppet kan attannan en av vara en
miljö offentlig den det offentliga dvs. statligt, primär-är ägs ettom av -
kommunalt eller landstingskommunalt sådanteller ettorgan om organ-

för verksamheten där.svarar
Många offentligt ägda miljöer offentliga också mångai den meningenär att

människor vistas i dem. Det gäller exempelvis och skolor ochgator torg,
sjukhus, idrottsanläggningar mångaoch bibliotek. Men offentligt ägda mil-

sådanajöer i princip tillgängliga för alla medborgareäven är ärsom- -
mycket litet besökta. Det gäller exempelvis de flesta myndigheter. Utöver
dem anställda där det i regel litetganska antal människorär är ettsom som
besöker dem.

Många privat miljöerägda butiksgallerior och banklokaler, biografersom
och nöjesanläggningar och djurparker har hög gradrestauranger, en av-
offentlighet i meningenden de besöks antal människor. Vissaatt ett stortav
mycket besökta miljöer exempelvis allmänna samlingslokaler ägs av sam-- -
fund, organisationer eller föreningar olika slag.av

Det inte möjligt heltäckande beskrivning i vilka offentligaär att ge en av
miljöer konstnärliga sådanainsatser Följande exempel miljöergörs. ger
endast mycket ofullständig bild:en

byggnader för myndigheteroch lokaler och arbetsplatser eller institutioner- slagannatav
vårdhem,sjukhus, utbildningsanstalter-

bostadsområden-
och trañkanläggningargator-

och parkertorg-
skolgårdar kyrkogårdaroch-
folkparker och samlingslokaler.-

Utbildningsmöjligheter2.3

Ett konstnärer i miljögestaltningen förutsätter konstnärenattengagemang av
bekant med arbetsprocessen och han kan läsa ritning och harär att t.ex. en

Någon systematiskkännedom material kan användas. ochpermanentsomom
utbildning med sikte framtida inom miljögestaltning i samarbete medarbete

finnasarkitekter och andra yrkeskategorier kan dock inte sägas även om
vidundervisning i monumentala tekniker vid konsthögskolorna ochges

Konstfack.
inte vikt vidArkitektutbildningen vid de tekniska högskolorna lägger stor

arkitektoniska. De blivandekonstnärliga aspekter vid sidan de rentom
praktiskautbildning hög grad inriktad de tekniska ocharkitekternas iär

hålla Vid Lunds tek-förutsättningarna för byggande och dessa.att samman
år förts in isamverkan med konstnärerniska högskola har dock under senare

arkitektstuderandes projektarbeten.
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ettårig påbyggnadsutbildningarkitekturskola förKonsthögkolans är en
två förarkitekter med linjer, för byggnadskonst och restaureringskonst.en en

påbyggnadsutbildning1994 finns inom Konsthög-Fr.0.m. hösten en
för och brobyggnadskonst, kallad Tessinskolan. Utbildningenskolan väg-

i samarbete mellan Konsthögskolan, Konstakademien ochanordnas Väg-
treårsperiod,förstaverket. Vägverket finansierar utbildningen under en som

och övriga trañkmiljöers gestaltning. Senarebroars kommerägnas vägars,
gestaltningsfrågorandra att tas upp.

genomgången årsgrundutbildning minstförutsätter och välStudierna tre
Tessinskolan vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter,vitsordad praktik.

förtrañkingenjörer, brokonstruktörer och konstnärer med intresseochväg-
änmesområdet.frånoch erfarenheter

uppgifterför konstnär sig i rniljögestaltandeMöjligheterna att engageraen
både från frånfråga attityder konstnärens sida ochi hög gradär egenen om

medverkande i byggprocessen. Ettoch andrabyggherrars engagemang av
miljögestaltande uppgifter ställer särskilda krav konstnärs-konstnärer i

områden arkitek-Bildkonstnärer behöver kunskaper inomutbildningen. som
På arkitekter och ibyggnadsteknik. motsvarande behöver andraoch sätttur

förståelse för förutsättningarna för konst-insikter i ochbyggbranschen
dock i första hand godVarje yrkeskategori behöverarbete.närernas en

fack. trygghet gediget yrkes-sitt respektive Med denutbildning inom ett
arkitekter ochsamarbete utvecklas mellan konstnärer,kunnande kan ettger

konstnärliga insatser i miljö-utbildning siktaringenjörer. För motsom
påbyggnads-främst drivas i formbetyder det den börgestaltningen att av

utmärkt initiativ och det önskvärt dessTessinskolanutbildning. ärär attett
fortbestånd säkras.
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3 Berörda anslag

För översiktens skull nedan sammanställning de anslag iges en stats-av
budgeten berörs utredningen.som av

framgåttSom har jag minaavgränsat överväganden och förslag till de
statliga insatser för konst i den offentliga miljön uttalat delärsom en av
kulturpolitiska åtaganden. Betänkandet koncentreras till de insatser görssom

Statens konstråd, det bidrag till konstnärlig gestaltning i bostadsmiljöerav
kanaliseras Boverket och detöver statliga bidraget till konstinköp tillsom

folkparker och samlingslokaler. Förslagen ocksåberör Statens konstmuseer
och dess inköp samtida konst och depositionsverksamhet. För dennaav
verksamhet utgår inte särskilda medel statsbudgetenöver kostnadernautan
bestrids inom Statens konstmuseers ramanslag.ramen

Anslagen för angivna ändamål statsbudgeten utgåröver under Kultur-
departementets huvudtitel. uppgårDe budgetåret 199495 till 48 mkrca
inklusive Boverkets anslagsram. Hur de fördelar framgårsig nedan-av
stående uppställning. Anslagsrubriceringen följer regleringsbrev för angivet
budgetår.

B 18. Statens konstråd. Ramanslag 5 139 000 kr

B 19. Förvärv konst för byggnaderstatensav m.m.
B 19.1. Till konstråds dispositionstatens 24 133 000 kr
B 19.2. Bidrag till konstinköp till folkparker,

folkets hus, bygdegårdar och
nykterhetsorganisationemas samlingslokaler 3 905 000 kr

Summa 28 038 000 kr

B 20. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostads-
områden. Förslagsanslag. Anslaget disponeras

Boverket 10 000 000 krav

Boverket får överskrida anslaget i enlighet förordningenmed 1987:316
bidrag till konstnärlig utsmyckning bostadsområden. Beslut bidragom av om

till konstnärlig utsmyckning bostadsområden får meddelas inomav ramen
budgetåret15 mkr under 199495. Jag har i sammanräkningenom ut-ovan

gått från detta belopp.
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kr19.2. utbetalas 1 374 000under anslagsposten Banvisade medelAv
Samlingslokalorganisa-000 kr tillSverige och 2 531Folkparkerna itill

mellan Folkets husföreningamasför fördelningsamarbetskommittétionernas
VåraRiksföreningenBygdegårdamas riksförbund ochriksorganisation,

gårdar.
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4 konstrådStatens

4.1 målVerksamhetens och inriktning

Enligt sin instruktion SFS 1988:743 med ändringar 1991:552, SFS
1993: 1023 och 1994:389 har Statens konstråd till uppgift förvärvatt genom

konstnärliga arbeten till byggnader och andra lokaler för statligastatensav
myndigheter förverka konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön.att
Rådet skall enligt instruktionen också lämna statliga, kommunala och lands-
tingskommunala myndigheter enskilda och företag informationsamt personer

förvärv konstnärliga arbeten betydelse förär samhällsmiljönom av som av
i övrigt konsten i denna miljö.samt om

konstrådStatens alltså tvåhar huvuduppgifter. Rådet förvärvar konst till
lokaler med statlig verksamhet dels i samband med byggnadsprojekt, dels

köp till befintligaredan lokaler. Rådet ocksåhar uppgifter i sambandgenom
med det bidrag till konstnärlig bostadsområdenutsmyckning i Boverketsom

för 6.se kapitel Informationsuppgiften fullgörs delsansvarar attgenom
rådets bildarkiv och material konst i offentlig hållsmiljö tillgängligtannat om
för intresserade, dels uppsökande verksamhet för stimulera intres-attgenom

hos byggansvariga anlita konstnärer och sprida kunskaperset förut-att om
sättningarna för konstnärers insatser. Informationen har pedagogiskastora
inslag.

Konstrådets verksamhet helt inriktad samtidskonst.är En viktig dis-
tinktion i sammanhanget den mellan fast konstär och lös konst. Med fast
konst konstverk i juridisk mening fast egendom, dvs. delärmenas som en av
fastigheten de placerade Det kan frågaär exempelvis skulpturervara om
och väggmålningar. lösMed konst konstverk fastinte ärmenas som
egendom alltsåoch inte har starka samband med viss miljösamma en som
den fasta konsten. Lös konst exempelvis stafflikonst, grafik,utgörs teck-av
ningar, skulpturer, fotografier, mindre textilier konsthantverksamt som
keramik och glas.

Även begreppet byggnadsanknuten konst förekommer i olika samman-
hang. Det till början fastmed konst har kommitsynonymtvar atten men an-
vändas också för lös konst med stark anknytning till den byggnad i vilken
den fråninstallerad vilkenär den relativt enkelt kan flyttas. undvikerJagmen
detta framhållabegrepp vill den byggnadsanknutna konsten juridisktattmen

hänföra till lös konst eftersomnärmast är den i fastsett regel inteatt är
egendom. oftaDet välbetänkt sluta särskiltär avtal dess juridiskaatt statusom
för undvika ägarförhållandena.oklarheteratt om
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Konstrådetochenligt kontrakt mellan konstnärenfasta utförsDen konsten
anslutning till byggnad ellerplats inom eller ioch beställs för bestämd enen

ombyggnadsprojekt.eller Denanläggning vid nybyggnationer ärstörreannan
och integrerasfungera i visst sammanhangalltså för och tänktskapad att ett

också monumentalkonst, fast konstofta Den kallasi byggprocessen. även om
volym-i den meningen denmonumentalinte nödvändigtvis behöver attvara

mässigt är stor.
statlig verksamhet där den kom-byggnader medköps tillLös konst nya

i äldre byggnaderkonst placerasmed fast konst. Löspletterar insatser även
Utplaceringarverksamhet där.myndighet med görs ävenefter ansökan av

beskickningar.vid ambassader ochutomlands
övervägande del verkgäller till heltKonstrådets beställningar och inköp av

Rådet i enstakaharSverige verksamma konstnärer.eller isvenska konstnärer
nordiska.i första handtill andra konstnärer,fall givit uppdrag

kvali-till arkitekturensKonstrådet satsningar med hänsynprioriteterar sina
antal anställda och besö-offentlighet,funktion och gradbyggnadensteter, av

Rådet hargeografisk spridning i landet.berörda myndigheter ochkare vid
verksamheter med konst,också förse vissasärskilt vikt vidlagt typeratt av

tillfall har fast konst beställtsflerauniversitet och högskolor. Iexempelvis
affärsdrivandei samarbete medtrañkanläggningar, främstindustrimiljöer och

verk.

vårdstatliga myndigheternasdehar tillsynStatens konstmuseer över av
Konstrådet.köpts inbl.a. dentillhörfast och lös konst staten, avsomsom

återlämnasnågon anledningbl.a. lös konstDet innebär att av myn-som av
eventuellt överförsinnan denkonstmuseeromhändertas Statensdigheter av

Konstrådet placering.till för ny

organisationStyrelse och4.2

inklusive ordförande. Förkonstråds består ledamöterstyrelse nioStatens av
Samtligaför ordföranden finnsledamöterna ersättare. utsesutom av rege-

rådets kansliockså chef förordföranderingen, även ärutser somsom --
bestämd tid. Enligtförordnanden förSamtligaordförande.och vice enges

år mandatenochordförandenför andra ledamöterpraxis mandattiden än treär
inträderår tidigare suppleantermed ytterligareförlängs i regel atttre genom

sexårsförordnande.ordförande harNuvarandeordinarie ledamöter. ettsom
fas-StatensStatens konstmuseer,för myndighetenföreträdare varderaEn

rådetsvidFortifikationsverket haroch närvaratighetsverk rätt att samman-
i dess beslut.rådets överläggningar inteoch delta iträden men

omfattande styrelse-deltar iKonstrådets ledamöter och deras ersättare ett
året medverkanåtta-nio plenarsammanträdeninnefattararbete. Detta samtom
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i de beredningsgrupper tillsammans med kansliet förbereder ärendensom
projektarbete, budget, information,rör remissyttranden,som

tävlingsverksanthet m.m.
En majoritet styrelsen aktiva konstnärer. deär Av ledamöter och ersät-av

i den nuvarande styrelsen konstnärligt verksamma fungerar tiotare ärsom
samtidigt projektledare Konstrådet skall förse byggnadnär medsom en
konst. åretDe arbetar kontinuerligt under med sina respektive projekt och
arvoderas särskilt för detta. I genomsnitt uppdraget 1 000motsvarar ca

år,timmar dvs. drygt halvtidsarbete.ettper
Kansliet konstrådvid Statens uppdelat i katalogavdelning, infor-är en en

mationsavdelning Infonnationscentrum för offentlig konst samt gemensam
administration.

Budgetåret 199495 finns ll inklusive kanslichefen vid kanslietpersoner
med lönekostnadema rådet.bekostade Deras arbetsinsatser uppgår till 9av
årsarbetskrafter, 1,5 vid katalogavdelningen, 3,0 vid Informations-varav

och 4,5 vid den administrationen.centrum gemensamma
rådetDärutöver förfogar årsarbetskrafterpersonal motsvarande 5,0över

finansieras med lönebidrag. 2,0 dessa 1,0 dock sjukskrivensom av varav-
årsedan flera placerade vid katalog- informationsavdelningarna.ochär Till-

årsarbetskrafterKonst där vi bor-projektet 3,0 knutna halvtids-är sex
anställda informatörer.

Därtill kommer de tio projektledarna insatser års-5,0motsvararvars ca
arbetskrafter.

4.3 Projekt och inköp

konstrådsStatens insatser vid statlig byggnadsverksamhet planeras och
genomförs parallellt med byggprojekteringen. rådetDe fördelar tillresurser

visst projekt relaterade till byggkostnaderna någonär vissett utan att
fixerats rådetoch till hur högt allmänt prioriterar projektetprocentsats rent

med hänsyn till byggnadens arkitektur och grad offentlighet. Fört.ex. attav
goda förutsättningar för den beställda, fasta konsten ige

nybyggnadsprocessen har samarbete Konstrådetutvecklats mellan och denett
byggande myndighetenbyggherren och med personal de myndigheter där
konst placeras. Detta samarbete har sin slutpunkt i det vårdföratt ansvaret

förvaltningoch det färdiga konstverket överförs till fastighetsägaren.av
fastaDen konsten beställs för hus byggs eller byggs för stat-som nya om

liga myndigheter. allmänhetI kompletteras den fasta konsten med av
Konstrådet inköpt lös konst.

Till myndigheter i äldre, befintliga lokaler köps endast lös konst.
inköptaKonstverk, Stiftelsen Riksutställningar för utställningsändamål,av

skall de inte längre aktuella för Riksutställningar erbjudas Statensnär är
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konstråd Konstrådetför placering i statliga lokaler. skall härvid Riks-ersätta
utställningar med belopp motsvarande det inköpspris stiftelsen harett som

Konstrådet sådanaRiksutställningar förvärvabetalat. har erbjudit verkatt
rådet några Riksutställningarhar inte gjort inköp. har kunnat avyttramen en

frågan pådel verken kommer sannolikt aktualiserasättannat attav men
nytt.

nybyggnationProjekt anslutning tilli

Konstrådet i genomsnitt 175-200 projekt knutna tillhar under arbete, byggen
Konstrådetför byggobjekt för vilkai olika stadier. Byggherrarna anmäler de

de finner konstnärliga insatser motiverade. Projekten fördelas styrelsenav
också rådetsfungerar projektledare. De utreder förut-de ledamöter som som

rådetsvarefter vilka projektsättningarna för insatser styrelse beslutar som
skall genomföras och fastställer budget för dessa. En del de anmäldaav
byggnationema tilldelas endast lös konst.

för organisatoriska praktiska genomförandetProjektledarna det ochsvarar
förProjektledaren de konstnärligakonstprogrammen. upprättar programav

dåsamråd arkitekt, byggherre och framtida brukare bygg-insatserna i med
samrådsgrupper fördetta inrättas i princip varjenaderna projekteras. För

i kan delvis pedagogiskprojekt. Projektledarens roll dessa sägasgrupper vara
förståelse för och förankra de konstnär-i den meningen det gäller skapaattatt

liga insatserna i tidigt stadium byggprocessen.ett av
rådets förslag projekt-styrelse beställer konsten, dvs.Det är avsom

konstnär i uppdrag konstnärligt gestalta eller utsmyckaledaren att enger en
bådeoftaeller utanför byggnad. konst fysiskt ochbestämd plats i Denna ären

såi vissa fall utföraskonstnärligt sammanbunden med platsen, kan attmen
Rådetflyttas förändringar i miljön det nödvändigt. beslutarden kan görom

alltså skall vad gällerefter förslag projektledaren de uppdragav om som ges
fast konst.

ocksåköper in lös konst. Inköpen vid gallerier ochProjektledarna görs
i landet placeras arbetsplatser byggnadernautställningar och närrunt utom

blivit inflyttningsklara.
Rådet några ii enskilda tjänsterumplacerar i allmänhet inte verk utan

Projektledaren här konstpedagogiskhar ävenutrymmen. engemensamma
vid myndigheter. Valetuppgift, i första hand de anställda berördagentemot

anställda myndigheteni regel i samverkan medkonst görs en grupp somav
projektledaren med sigi olika former. IblandValet konst kan ske tarutser. av

ställs Iblandkollektion till arbetsplatsen där konstverken presenterasut.en
Konstrådet.vidvid besökurvalet görett gruppen
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Rådets för projektledararvoden uppgick 199394 till 3 mkr.kostnader ca
följandeGenomförandet projekt kan schematiskt beskrivas sätt.ettav

rådet myndighet elleranmälts till byggandeSedan projekt mot-ett av
rådets projektledare utreder förut-styrelsesvarande utser en som

forkonstnärliga insatserna. Projektledarensättningarna för de attansvarar
ingårrådets isamrådsgrupp Utöver projektledarebildas. ävengruppenen

för myndighet skalloch denprojektledarebyggherrens representanter som
för beställninggodkännande krävsutnyttja lokalerna dvs. de parter vars-

lägger efterarkitekten. Projektledarenkonstverk vanligensamtav -
konstnärliga gestaltningenfram för dendiskussioner i ettgruppen program

genomförandeeventuella ochrådets beslutar dessför styrelse, omsom
förfastlägger ekonomisk programmet.ramen

också föreslåsamrådsgruppen projektledarendiskussion i skallEfter
Rådets beslutarKonstrådet för skissuppdrag. styrelsekonstnär omen

kostnadsrarn och andraskissarvodets storlek liksomkonstnär och omom
formIbland skissinbjudan iförutsättningar för uppdraget. görs av

eller tävling medsällan inbjudenparallella uppdrag, öppenmer som
juryförfarande.

rådetsför styrelse.föredras projektledarenfärdiga skissförslagetDet av
och dendet för byggherrenförslagetOm styrelsen godkänner presenteras

rådetockså skissforslaget tecknarOm de godtarbrukande myndigheten.
utförandet arbetet.med konstnärenkontrakt om av

avsyning god-Konstrådets beslutar efter projektledarensstyrelse om
fastighets-överlämnas tillutförda konstverket, sedankännande det somav

vård och förvaltning.förägaren

efter förslagfattas styrelsenkonstnär uppdragBeslutet erbjuda ettatt aven
rådet.intresse för Sedankan anmäla sittprojektledare. Konstnärer enav en

förrän efterinteuppdrag tilldelas han i regelkonstnär fullgjort nyttettett
år.minst ett par

byggnadertill befintligaInköp konstav

fastigheter ochi äldretill myndigheterProjektledama köper in lös konst även
förhyrda nybyggen.i statenav

också statligafrån inte arbetar iutgår rimligt dedetInsatsema äratt att som
utgångspunkt besökandekonst. Ennybyggen skall tilldelas lös är attannan

god konst.allmänhet skall mötas av
vill hamyndighets.k. konstansökanefterPlaceringen görs somaven

ini-konstansöka lösMyndigheter har kunnatkonst i sina lokaler. egetom
300lång, stodhösten 19941980-talet. Väntetidentiativ mittensedan är caav

tillgodosågs 81 konst-och199394 tillkom 75i kö. Underarbetsplatser
påväntetid21 haftansökningarna hadetillgodoseddaansökningar. Av de en

år.halvtvarit ochår. genomsnitt hade kötidenfem Iän etttrecamer
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många konstverk Konstrådet någonHur placerats har inte uppgiftutsom
återlämnade årAntalet verk har sedan 1991 i genomsnitt varit omkringom.

år.125 per
tillmötesgåsI princip alla konstansökningar ioch den ordning de in-

På årkommit. har alla konstansökningar gällt nybyggen ellernästansenare
avslåsnyrenoverade lokaler. Endast sällan ansökan konst det dåkanen om

fråga komplettering redan gjord placering.vara om av en
fårProjektledaren vid behov anlita konstnärer dåkonsulter konst-som

ansökningar effektueras.skall Konsulternas timarvode detsammaär som
Budgetåretprojektledarnas. 199394 kostnaden för konsultarvodenavar ca

60 000 kr.
ocksåförekommer myndigheter flyttningDet vid -inkommeratt t.ex.-

ansökningar omhängning de redanmed konst har. Dessa ansökningarom av
tillmötesgåsplaceras inte i kön med konstansökningar omgående.utan

Konstrådet fördebiterar myndigheten kostnaderna omhängningen.
Inköpsvärdet för de kollektioner placeras i befintliga fastigheter iärsom

ingåendegenomsnitt cirka 80 000 värdet tidigare återlämnadkr, inköpt,av
för budgetåretkonst oräknat. Kostnaderna konstansökningarna uppgick

199394 till drygt 5 mkr.
Verksamhetsmålregleringsbrevet för 199495I Statensett attsomanges

konstråd frånskall tillgodose ansökningar konst statliga myndigheterom som
budgetåretförhyr redan befintliga lokaler och under ökade satsningargenom

tillmötesgå rådetväsentligt förkorta väntetiden. För detta krav iatt attavser
rådetutsträckning anlita konsulter. Vidare har hos regeringen ansöktstörre

få fördebitera myndigheterna för kostnaderna projektledare kon-ochattom
ansökningarnasyfte öka för tillgodosesulter i snabbare.att attresurserna

Tävlingar

får KonstrådetEnligt sin instruktion tävlingar förvärvanordna konst-om av
Öppnanärligt arbete. tävlingar med juryförfarande förekommer emellertid

Sådana tävlingar, samlat 200 deltagare, utlåtandesällan. kräveröver ettsom
förslag,varje inlämnat vilket kan bli mycket arbetskrävande. Inbjudnaöver

också de juryförfarande med fyra till femtontaltävlingar med del-ettupp- -
tvågenomförs oftare och parallellskissuppdrag med eller inbjudnatagare tre

gånger år.6-7deltagare per

Lager

den han köper in i personligtVarje projektledare placerar konst ettsom
föregåendeDå projektledare tillträder han projektledareslager. övertar enen

alltsåprojektledare har eget lager till vilket han köper verklager. Varje ett36
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och vilket han väljer efter hand verk skall placeras rådetVid finnsut.ur som
också allmänt lager till vilket tidigare projektledares såoplacerade verkett
småningom ocksåförs. Dit förs återlämnatsverk myndigheter, t.ex.som av

föreståendeinför nedläggning. allmännaDet lagret för samtligaär öppeten
projektledare välja konstatt ur.

Lagren har vid flera tillfällen varit under diskussion varvid hävdats deatt
alltför verken blir liggande där alltförär länge. Härvid bör dock be-stora, att

aktas del verken inköpta pågåendemed tanke visstär projektatt etten av
alltsåoch i praktiken redan placerade de tillförs lagret iär när väntan att en

byggnation skall slutföras. Vidare lagren buffert vilken projekt ochär utanen
försvårasutplaceringar skulle fördröjas dåoch eftersom hänvisadman vore

till vad för tillfället tillgängligt gallerierna.ärsom
Riksrevisionsverket RRV anför i rådetsrevisionsrapport rörandeen

verksamhet den så31 oktober 1994 skäl till lagret omfattandeär äratt ett att
de enskilda projektledarnas handlingsfrihet. fårDe enligt styrelsebeslutstora
årligen köpa in konstverk för 500 000 kr inte för visstavseddaärsom

fårprojektuppdrag tillföras lager. När projekt inkommerutan äreget nya
projektledaren inte bunden sitt lager kan ytterligare inköpgöraatt ta utanav

konstverken i det lagret inte bedöms projektet. Med tioom egna passa
projektledare medför detta del anslaget riskerar bindas i lageratt stor atten av
i stället för komma i samhällsrniljön. Riksrevisionsverket pekar vidareatt ut
på det förefaller oklart har för de konstverk,ävenatt attvem som ansvar som
köpts in projektledare sedermera slutat, kommer till användning.av som

Konstrådet budgetårethar 199495 gjort sina rutineröversynen av som
bl.a. innebär restriktioner för inköpen har införts.att

KonstrådetEnligt uppgifter i augusti 1994 lämnade till Riksrevisions-som
rådetverket hade den 30 juni 1994 varulager lös konst anskaff-ett av vars

ningsvärde uppgick till 17,8 mkr. Enligt dessa uppgifter det totalavar av
lagret vid tidpunktdenna verk med inköpsvärde mkr inte11,4 bestämdaett av

någotför visst projekt. Riksrevisionsverket har uppgifterna här-noterat att
från rådetsrörde relativt dataregistersystem vid katalogavdelning,ett nytt men

det inte möjligt eftersomde korrekta rutinerna vidavgöra äratt attvar om
denna avdelning varit mycket bristfälliga.

fåttEnligt uppgifter jag från rådethösten 1994 omfattade lagret 2 370 verk
den på30 juni 1994 fördelade tio projektledare. dessa verkAv uppgavs

fått någon735 inte1 ha bestämd placering. Det allmänna lagretännu om-
fattade uppgifterenligt dessa 450 verk med inköpsvärde 2,5 mkr.ett av

frånEnligt tabell 4.1 ökade antalet verk i lager med 25 % 600 till1 caca-
2 000 mellan den juli 1992 och den juli 1994. Tabellen bygger1 l upp--

Konstrådetgifter tillhandahållit frånhar i januari 1995. skiljer sigDesom
uppgifter.tidigare lämnade
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Konstrådets lager med lös konst den 1 juli 1992 och den 1 juliTabell 4.1
1994

1juli 1992 1juli 1994

600i personliga lager 1 2 001Antal verk ca
300 405Antal verk i allmänna lagret ca
900 2 406antal verk i lager 1Totalt ca

verk iInköpsvärde av
16,0personliga lager mkr

Inköpsvärde verk iav
2,5lagret mkrallmänna

inköpsvärde verk iTotalt av
8,51lager mkr

från konstråd i januari 1995Källa: Uppgifter Statens
liksom inköps-den juli 1993 saknasUppgifter lagret 1Anm.: omom per

juli 1992värden den 1

juliKonstrådets lager den 1Inköpsår de verk fannsTabell 4.2 för isom
1994

TotaltPersonliga Allmänt
lagerlager

0 22 22före 197980verk inköptaAntal
0 30 30198081-198485inköptaAntal verk

269 529260198586-198990Antal verk inköpta
26 133107199091Antal verk inköpta

144136 8199192Antal verk inköpta
320317 3inköpta 199293Antal verk
18010 1199394 1 170Antal verk inköpta

368 358990 2lSumma

konstrådfrån januari 1995Uppgifter Statens iKälla:

budgetåretingångenframgår fanns i lagret vidtabell 4.2Som avav
eller tidi-redan 1980-talet600 lösa konstverk köpts199495 närmare som

budgetåretinköpta 199293hälften samtliga200 verkCa 1 varavgare. --
påverkas mångainköpsår givetvis hurFördelningeneller tidigare. ut-av

årenåterlämnade 1991-återlämnats. verkAntaletplacerade verk varsom
några uppgifter hurinte finns125. Eftersom deti genomsnitt1994 omca

står detta intedock innebördenmånga aldrig varit utplaceradeverk avsom38
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blirdock kunna dra slutsatsen antal verkhelt klar. Man torde att ett stort
gången dei lagret innan de placeras första verkliggande länge ut av som-

åter-få hunnit placeras och sedanunder 1990-talet torde ganskaköpts ut
länmas.

projekt och inköpAntal

drygtKonstrådet ha köpt in 70 000 konstverk,torde sedan starten varavca
fasta.l 000

Konstrådet anknytning tillfortlöpande 175-200 projekt medhar ny-nu
budgetårenombyggnationer under arbete. Underbyggnationer och större

respektive 35 projekt reviderade199394 avslutades 45199293 och upp-
budgetår respektive59projekt under angivnagifter. Antalet nytillkomna var

73.

monumentalverk och lösa konstverk inköptaAntal fastaTabell 4.3 genom
Budgetåren 198889-199394kostnadsfördelning.Konstrådets försorg jämte

199394198990 199091 199192 199293198889

25 5729 53 4844Fast konst
346636 459 1 317 1140 2 279 1 1konst 3Lös

tusental kr0stnadsfördelningK

25612 309 18460 10 165 5 870 10 212konst 5Fast

165 706640 420 14 030 10 11200 13 17Lös konst 17

bil. 92Statsverkspropositionen 1993 12Källor. 198889-199192 s.
konstråd199293-199394 Statens

199293 mycket osäkrakostnadsfördelningenUppgifterna ärt.o.m.om
på hur den finansieratsklassificeringen konsten grundatseftersom snarareav

fasta.betrakta lösa ellerrådet verken faktisktinternt inom ärän att somom
enligtlösa konstenBudgetåret sig kostnaderna för den199293 fördelade

på konstansökningar.5,0 mkrmkr projekt ochvissa beräkningar med 8,7
budgetåret enligt dessa beräkningar199394Motsvarande kostnader var

5,1 mkr.6,2 respektivemkr
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Fördelning på olika konstnärliga tekniker

Tabell 4.4 Statens konstråds inköp lös konst budgetåren 199293 ochav
199394 fördelade på konstnärliga tekniker. Antal och inköpsbelopp i tusental
kronor

Teknik 199293 Inköps- 199394 Inköps-
Antal belopp Antal belopp

Blandteknik 32 245 444 50
Collage 18 146 24 188
Foto 9 17 18 84
Glas 17 139 20 109
Grafik 440 1 061 369 842
Keramik 44 322 53 350
Målning 348 3 833 440 4 917
Objekt 83 891 63 744
Skulptur 93 5961 119 9451
Teckning 155 793 121 591
Textil 73 0391 72 1 462
Uppgift saknas 5 82 3 25

Summa 1317 10165 1346 11706

konstråds årsredovisningKälla: Statens 199393 bil. 2

konstrådStatens gjorde framgått 199394 inköp lös konst försom av
11,7 mkr. En hopslagning kategorierna i tabell 4.4 vid handen in-attav ger
köpsbeloppet fördelade sig ungefär följande avsåg8,2 mkr 70 %sätt: ca
måleri, skulptur, collage och liknande, 84 000 kr foto,1 % 1,5 mkrca ca
12 % textil konst, 460 000 kr 4 % keramik och glas och mkr1,4ca ca
12 % grafik teckningar.och

Den övervikten i använda för måleri,inköp skulptur ochstora resurser av
liknande delvis förklaras sådanakan med verk lättplaceradeäratt än t.ex.mer
konsthantverk. andelen fotografierAtt skulle räkna collagenäven om man-
dit- obetydlig kan inte förklaras inteär heller andelensätt, att tex-samma
tila förhållandevisverk liten.är

4.4 Informationsverksamhet

Statens konstråd skall enligt sin instruktion informera myndigheter, företag
och enskilda konst i samhällsmiljön. Informationsverksamheten delsärom
allmän, dels länkad till aktuella konstprojekt och konstplaceringar. för in-Bas
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formationen rådets avdelningär Informationscentrum för offentlig konst, med
bl.a. bildarkiv för offentlig konst ochett kontaktpunkt förär besöksom en

förfrågningar.och Genom Konst där vi bor-projektet bedriver Informations-
också uppsökande verksamhet förcentrum informera kommunala myndig-att

heter, bostadsföretag, arkitekter och boende det statliga bidraget till konstom
i bostadsområden och förutsättningar för sådangod konst skallom att
tillföras boendemiljöer.

Både den mottagande och den uppsökande verksamheten har ett stort
inslag pedagogiskt arbete riktat till byggnadsansvariga och personal deav
myndigheter där konst placeras brukare. Detta i första handär uppgift fören
projektledarna. Dessa har hjälp trycksaker produceras Inforrna-av som av
tionscentrum. Ibland såväl byggnad konstsatsningpresenteras i tryck-som en
sak där Informationscentrum för konsten. Informations-textersvarar om

framställer informationsblad dencentrum beställda konsten, vänderom som
sig till brukarna och finns tillgängliga myndigheterna efterävensom
invigningen Påkonstverken. förfrågan framställs också informationsbladav

rådet placerad lös konst.om av

Mottagande verksamhet

Till Informationscentrum kan komma för få idéer, råd ochattman upp-
lysningar och för diskutera konkreta projekt. Informationscentrumatt anlitas

myndigheter, företag, arkitekter, konstnärer, Statens konstrådsav ochegna
andra konsulter exempelvis i samband med beställningar konstverk ochav

pedagoger forskare.även ochav
Som arkiv arbetar Informationscentrum med bl.a. diabildsarkiv,ett ett

datoriserat register i princip all fast offentligöver konst i Sverige färdigställd
sedan början 1950-talet, bibliotek och klipparkiv.ett ettav

Diabildsarkivet rådetsär grundläggande i informations-en av resurser
arbetet med den fasta konsten, i synnerhet det gällernär under-att presentera
lag inför beställningar konstverk. Arkivet fungerar exempel-av nya som en
samling påskall visa möjligheter och stimulera till satsningar.som nya
Arkivet, Sverigesär offentligstörsta konst,över omfattar 18 000som ca
bilder. Bildema lånaskan gratis arkivet.ur

Statens konstråd tvåhar konstverksregister data. Det placeratena -
Informationscentrum förteckningär offentliga fastaöver konstverk ien-
landet omfattande drygt 17 000 verk kompletterar diabildsarkivet. På detsom
kan sökurval medgöra exempel betongskulpturt.ex. eller mosaiker,man
lekskulpturer eller konst i tunnelbanan.

Det andra databaserade registret placerat katalogavdelningenär och för-
Konstrådetstecknar inköpta lösa konst. Ungefär 22 000 verk hittillsär re-

gistrerade här.
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år presentationer1980 medsedankonstråd givitsharTidskriften Statens ut
beställda konstendenKatalogeroffentliga konsten. överkring denoch debatt

bro-böcker ochockså trycksakerRådet andraår. utvartannat somut gerges
schyrer.

offentlig konstpressklippsarkivharInformationscentrum upprättat ett om
i Lund.med Skissernassamarbeteår i1994 skötssedan museumsom

seminarier.också utställningar ochordnarInforrnationscentrum

verksamhetUppsökande

arbetsplatsernaintroduceraskonstentillKonstrådet medverkar att genom
överlänmadet.medsambandivisningarinformationsblad och

statligaanslutning till detigjortsutåtriktade insatserna haraktivaDe mest
kapitelBoverketvia sebostadsområden kanaliserasitill konstbidrag som

Åren informations-Konstrådet huvudman1990 drev ett1989 och6. som
ochArbetsmarknadsstyrelsenmedtillsammansdär borvikallat Konstprojekt

beredskaps-projektet medfinansieradeArbetsmarknadsstyrelsenBoverket.
Boverketprojektet.ingick iinformatörerdeanställningförmedel somav

Konstrådet producerade. Konst-informationsmaterialfinansierade visst som
sedermeraochinitiera projektetmedriksorganisation att varnäremas omvar

ledningsgrupp.i projektetsrepresenterad
lånen till konst-ochstatliga bidragendekunskapspridaSyftet att omvar

stimuleraochflerbostadshusombyggnadoch attvidinsatsernärliga avny-
boendemiljöer.skapa bättrefördessaanvändandetill ökat attett resurserav

hand byggherrarförstabostadsproduktionen, iinomMålgrupper aktörervar
påverkavilleManmålgrupp kommunerna.arkitekter. Enoch var

vidmed konstnärersamverkanlångsiktigt skriva inkommunerna att mer
Kunskaperexploateringsavtal.ochbyggplaneri bl.a.miljöutfommingen om

förmedladesgestaltningsproblemochmöjligheterlån konstnärligabidrag,och
igenomfördeskonsultkurserbl.a.också till konstnärer, somgenom

Kulturarbetsförrnedlingen.medsamarbete
infor-på halvtid 23 konstnäreranställdesprojektledningenUtöver som

håll i landet.olikamatörer
låntill ochmöjligheternabor-projektetvidärBakgrunden till Konst attvar

i litenutnyttjadesbostadsområden endastikonstnärliga insatserförbidrag
bidragsansökningarantaletökademed projektetsambandutsträckning. I

budgetåretgångennåddes förstaförmkr15bidragstaketochsnabbt om
ochinformationsinsatser är attstortbehovetvisade198990. Det att av

väckersådana insatser stort gensvar.
byggkonjunkturenförsämradedenin ochdrogsbidragetGenom att genom

och konstnärerbeställaremellankontaktnätmånga de somupplöstes av
till.hade inspireratinformatörema
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I samband med bidraget till bostadsområdenkonst i återinfördesatt
fr.0.m. 199394 har Konst där vi återuppståttbor-projektet med ungefär

inriktning tidigare, i mindre skala. En nyhet den kvalitets-ärsamma som men
granskning skissförslag Konstrådet.utförs Informatörerna ärav som av nu

projektledare. Informatörernaär aktiva konstnärerärsex varav en som- -
skall tillsammans täcka hela landet. En informatörernas främsta uppgifterav

grundlägga och stödja deär och nätverk leder tillvägar konstnäreratt attsom
och beställare och etablerar samarbete.möts

Informatörerna riktar sig främst till beställare exempelvis HSB, Riks-som
byggen, allmännyttiga och privata bostadsbolag och kommuner plan- och
stadsbyggnadskontor, byggnadsnämnder, de nämnder handhar kultur-som
frågor. De har kontakt friståendemed mindre,även bostadsrättsföreningar.

Andra inforrnatörema vänder sig till arkitekter och konsulterärparter som
vill arbeta med konst uttryck i den arkitektoniskaettsom som processen.

Informationen bidraget till konst bostadsområden ocksåiutöver huravser
samarbete mellan konstnär och andra lämpligen kan utformas ochett parter

vilka värden konstnärer bostadsområdena.kan tillföra
Konstrådets nuvarande insatser i anslutning till det statliga bidraget till

konstnärlig bostadsområdenutsmyckning i berörs ytterligare i avsnitt 6.4.

4.5 Enprocentregeln och dess tillämpning

4 .5 1 Bakgrund.
Historik

konstrådNär Statens årtillkom 1937 för handha den konstnärligaatt
utsmyckningen byggnader fattade riksdagen principbeslut denstatensav om
sk. enprocentregeln, dvs. dessa insatser inte borde understigaatt procenten

byggnadskostnaderna. Det förutsattes dock konstnärlig utsmyckningattav
lämplig i det enskilda fallet med hänsyn till byggnadens och lokali-artvar

sering. Efter avbrott i anslagstilldelningen åter-under andra världskrigetett
budgetåretfr.o.m. 194748 principen regelbundet anvisa medelupptogs att

till konstnärlig utsmyckning byggnader, dock anslagetstatens utan attav
direkt relaterades till de statliga byggnadskostnadema lågoch anslaget en
nivå understigande byggkostnadema fram till mitten 1980-procenten av av

Då så någratalet. höjdes anslaget årdet motsvarade detatt procenten av
statliga byggandet. Anslaget har fast år,sedan dess legat vid drygt 24 mkr per

Konstrådetsvilket enligt beräkningar 0,7-0,8 % detmotnu svarar ca av
statliga byggandet.

årsI 1994 budgetproposition prop. 199394:lO0 bil. 12 anförs59s.
den genomförda bolagiseringen delar det statliga byggandet medföratt av av

ambitionsnivånden statliga för konstnärlig utsmyckning och gestaltningatt
inte tidigare kan jämföras med bestämd andel kost-sätt 43samma som en av
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Behovet statliga insatser bör enligtför det statliga byggandet.naderna av
utifrån måletkulturpolitiskai stället bedömas det övergripandepropositionen

naturligt och framträdande inslag. Ioffentlig miljö där konstskapa är ettatt en
ocksåframhålls offentliga betydelse förde konstinköpenssammanhanget att

fom1konstnärer.arbetstillfällen för bild- ochskapa

fastighetsyförvaltningenden statligaOmorganisationen av

konstråds alltsåhar förändrats iför Statens verksamhetFörutsättningarna
har avvecklats och delarByggnadsstyrelsensamband med storaatt av

för statlig verksamhet i sambandförvaltningen lokalernaochbyggandet av
för sitt lokalbehovVarje myndighet självbolagiserats.därmed har svarar nu
Konstrådets verk-de fastigheterfår hyresvärd. Flertaletoch fritt välja somav

övergått privaträttslig ägandeformiomfattat harsamhet att statensgenom
statliga bolag ochfastighetsförvaltning överförts tillbyggnation och genom
aktiebolagsforrn.affärsdrivande verk drivs iflera tidigareatt numera

två fastig-myndigheter, Statenshar delats iByggnadsstyrelsen upp nya
två statligt helägda fastig-lokalförsörjningsverk ochhetsverk och Statens

Byggnads-Akademiska Hus AB.och StatligaVasakronan ABhetsbolag,
två bolagen denöverfördes till Fastighetsverket och defastigheterstyrelsens

skull Vasakronan och Aka-innefattar för enkelhetens1993. Här1 oktober
dotterbolag.respektive bolagsdemiska Hus även

uppdragsbasisuppgiftlokalförsörjningsverk har bl.a. tillStatens att
lokaler.vid förhymingbistå myndigheterstatliga av

Fastighets-myndigheterfastighetsförvaltandeoch ärByggande nu--
försörjer försvaret ochhuvudsakligenFortifikationsverketochverket som --

affärsdrivande verk Statens Järnvägar.statliga som
myndigheter utförs Vasakronanbyggandet för statligadelEn stor avav

och förvaltar bl.a. delarAkademiska Hus. Vasakronanoch äger stora av
fastighetsbestånd, Akademiska HustidigareByggnadsstyrelsens merparten

finns.universiteten och högskolornai vilka de statligade fastigheterav
Även huvud-Exempelvis har Televerketbolagiserats.flera affärsverk har

AB. Endast fyraövergått och Postverket till Postentill Telia ABsakligen
StatensLuftfartsverket, Sjöfartsverket,kvar:affärsdrivande verk finns nu

Svenska Kraftnät.ochJärnvägar

placeringsfastigheter, dvs.skillnad mellannedanframställningenI görs
byggnaderändamålsfastigheter, till vilka räknasochkontorshus somrena

svårligenändamål kan användasoch därmedvisstutformats med tanke ett
kriminalvårdsanstalter. Konst-domstolar ochnågot Hit hör bl.a.för annat.

i samband medgått jämförelsevis insatseråren in medrådet har storagenom
ändamålsfastigheter.nybyggnation av
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Regeringsuttalanden

årsI budgetpropositioner finns regeringsuttalandensenare Konstrådetsom
verksamhet med anledning bolagiseringarna statlig verksamhet.av av

årsI 1993 budgetproposition anfördes bolagsbildningarna inte ändraratt
Konstrådets arbete med anskaffande lösa konstverk eftersom ägande-av

för denna för räkningansvaret den hyrandestatens utövas myndigheten,av
inte förvaltaren prop. 199293:100 bil. 12 94. Detav gäller enligts. samma
propositionen den s.k. byggnadsanknutna konsten den haräven ettom sam-
band med den den byggnad där den installerad. årsär I 1994 budget-
proposition framhölls åter bolagiseringen statligt byggandeatt och fastig-av
hetsförvaltning inte kommer ändra Konstrådets arbete med anskaffandeatt av
lösa konstverk eller s.k. byggnadsanknuten konst prop. 199394: 100 bil. 12

59.s.
Vad gäller fast konst förhållandenaär annorlunda eftersom denna enligt

jordabalkens bestämmelser kommer tillhöra fastigheten såvida inteatt avtal
träffas årsI 1993 statsverkspropositionannat. sades eftersomom att -
bolagen för förvaltning statliga byggnader privaträttsligaär subjekt detav -
inte lämpligt Konstrådetär det dittills skettatt sätt i samarbete medsom

Byggnadsstyrelsen förser fastighetsägarent.ex. med fast konst bekostassom
med medel för förvärv konst för byggnader. De fastighets-statensav nya
bolagen någonskall inte ha ställning i förhållande till de myndigheterannan

deras hyresgästerär andra konkurrerandeän bolag på fastighets-som
marknaden prop. 199293:100 bil. 12 59 f..s.

I års1994 budgetproposition preciserade dåvarande regering sin syn
detta: När det gäller förvärv sådana fasta konstverk kommer till-av attsom
höra fastigheten bör huvudansvaret för finansieringen i princip åvila fastig-
hetsägaren. Konstrådets roll i samband sådanamed förvärv bör vid ny-
byggnad i enskild regi begränsad rådgivning.till I propositionen gjordesvara
emellertid förbehållvisst för anskaffning fast konstett till nybyggnationer iav
enskild regi ändamålsfastigheter, dvs. fastigheter i vilka underav över-staten
skådlig tid kommer hyresgäst. sådanaNär det gäller fastigheteratt börvara

Konstrådetvia under övergångsperiodstaten kunna erbjuda bidrag tillen
utsmyckning fast konst prop. 199394: 100 bil. 12 60 f..av s.

frågaI konst till affärsdrivande verk har i års1993 budget-om senast
proposition framhållits utsmyckningen deras lokaler i huvudsakatt skallav
bekostas verken själva prop. 1992932100 bil. 12 96. Vad gäller konstav s.
till de tidigare affärsverk ombildats till aktiebolag anfördes årsi 1992som
budgetproposition Konstrådet i sin fördjupade anslagsframställningatt bör
behandla i vilken utsträckning och efter rådetvilka riktlinjer skall gent-agera

de aktiebolag träder affärsverkensiemot ställe prop. 199192: 100nya som
bil. 12 61.s.
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åtgärderKonstrådets bedömningar och4.5.2

rådets verk-hurfram sinanslagsframställningar lagtKonstrådet ihar syn
och förvaltningför byggnationordningentill denskallsamhet nyaanpassas

framhållits långsiktigadeDärvid harlokaler.myndighetersstatliga attav
byggandeförändringarna irådets verksamhetförkonsekvenserna statensav

Konstrådets grund-överblickas.helt kanintebyggnadsförvaltningoch ännu
rådetsoffentliga konstenför deninsatsernaambitionläggande är att genom
minstskallfastighetsbolagandrastatliga ochsamfinansiering med motsvara

byggkostnaderna.%1 av
intelokaler ändrarprincip sinai hyrmyndigheteralla statligaAtt numera

myndig-konstverk till statligaanskaffande lösaKonstrådets medarbete av
i fort-myndigheternastatliga ävenalltså deRådet inriktatheter. är att

frånKonstrådet och bortsettfå tilldelad lös konstsigsättningen kan attav
står kostnadenrådet då för hela ägerverkaffärsdrivande oavsett somvem

fastigheten.
Järnvägarsamarbetsprojekt med Statensrådet ipraxis bekostarEnligt

verkaffärsdrivandeandraMedkonsten.och den fastaden lösa40 % av --
något samarbete.rådet intef.n.har

rådet de affars-pekadeanslagsframställninginlämnadeår 1993 attsinI
få lös konsträkna medinte kanbolagiseratsverk attdrivande genomsom

Inledande kon-myndigheter.statligalängreKonstrådet de inteeftersom är
expertis fort-ochrådets erfarenheter ävenhandengivit vidhadetakter att

statligakonsultroller visavi deutnyttjas ikommasättningsvis skulle att
stånd.kommit tillinteemellertidsådan medverkan har ännuNågonbolagen.

lokalerhyr sinamyndigheterstatligatillfast konstgällerVad avsom
Konstrådet i likhetFortifikationsverketeller ärfastighetsverkStatens av -

etablerade prin-sedan längedeinställtlös konstgällermed vad attsom -
FortifikationsverketochFastighetsverketbibehålls. innebärDetciperna att

installa-med självaförbundnaanläggningskostnader ärför de somsvarar
Konstrådet förmedanskulpturerförgrundläggningtionen t.ex. svarar

kostnader.övriga
ochVasakronandvs.fastighetsbolagenstatligagäller deNär det nya -

förkostnaden denandelKonstrådet desssiktarAkademiska Hus att av-
siktså bolagendifferentierasminskas ochskallsuccessivt attfasta konsten

rådet teck-Vasakronan harMedkostnaden.huvudsakligaför denskall svara
Akademiska Husnedan.kostnadsfördelningen seavtalnat ett om

praktiken i sättidäremotbehandlas stort settfastigheter somsamma
Fastighetsverkets.

rådetKonstrådetanfördeanslagsframställning attår inlämnade1993I sin
till Vasa-fasta konstendenfinansieringdeladvilltills vidare pröva aven

Detstatlig verksamhet.långsiktigförbyggsändamålsfastigheterkronans som
för in-talarkulturpolitiska skälfallet förutsättaenskildai detdock attskulle

fallet bordeenskildaförhållandena i detspecifikarådetsfrån sida. Desatser46
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rådetenligt vilket alternativavgöra väljs. Enligt anslagsframställningensom
måste rådets ekonomiska frågainsatser i fast konst till Vasakronans pla-om
ceringsfastigheter bli mycket begränsade och huvudsakligen sig kon-röra om
sultmedverkan.

I augusti 1994 ingick Konstrådet och Vasakronan formell överens-en
kommelse i form riktlinjer för sitt framtida samarbete. Avtalet följer iav
huvudsak rådetde riktlinjer angivit i anslagsframställningen år 1993.

Enligt överenskommelsen bygger samverkan vid beställning fast konstav
kostnaderna delas bådamellan de myndigheterna.att Anläggningskost-

nadema skall dock Vasakronan för. Lös konst till den statliga hyres-svara
bekostas Konstrådet.gästen av

Enligt överenskommelsen bör Vasakronan i satsningar fast konst i
nybyggnadsprojekt budgetera 0,75 % nybyggnadskostnaden. Häri skallav
inrymmas kostnader för grundarbeten nödvändiga för den fastaärm.m. som
konstens utförande och placering. Under övergångstid Konstrådetbidraren
med delfinansiering maximalt 0,25 % nybyggnadskostnaden. Bidragenav

projekt för statliga myndigheter årsmed lägst tio hyrestid ochavser som
specialanpassade lokaler ändamålsfastigheter. Om i dessa fall scha-man
blonmässigt räknar med kostnaderna för uppgårgrundarbeten o.d. tillatt en
tredjedel de totala kostnaderna alltså Konstrådet och Vasakronan förav svarar
hälften övriga kostnader.var av

I ombyggnadsprojekt med lägre investeringar möjlighetenprövas att
beräkna utgångspunktbudget med i bl.a. byggnadsarea. I Vasakronans
övriga fastigheter sådanadvs. inte specialanpassats för statlig verk-som-
samhet och där längre hyreskontrakt inte har slutits med statlig brukare kan-
Statens konstråd erbjuda Vasakronan konsulthjälp vid påsatsningar fast
konst. De fasta konstverket kommer efter avsyning tillhöra fastighets-att
bolaget. Vasakronan skall förvalta vårdaoch konstverket enligt anvisningar
från Statens konstmuseer. Eftersom Statens konstmuseer inte någothar till-

för Vasakronans konst innebär det bolaget förbinder sigsynsansvar att att
följa de anvisningar vård konst Statens konstmuseer utfärdarom av som
inom sitt tillsynsområde.

I överenskommelsen Vasakronan i enlighet med vad anförsnoteras att som
i budgetpropositionen år 1994 bör räkna med delöver störreatt ta en av
kostnaden.

såAvtalet torde kunna tolkas Vasakronan inte förbundit sigatt göraatt
några satsningar fast konst dem Konstrådetutöver bidrar till attsom
finansiera. Det kan innebärabl.a. Vasakronans placeringsfastigheter medatt
statlig verksamhet blir fast konst liksom ändamålsfastigheterbolagets dåutan
Konstrådet inte har bidra ñnanseringenmed då rådetelleratt attresurser anser
det rådetsaknas kulturpolitiska forskäl bidra.att
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Konstrådet rådetsanslagsframställning uttalade1993 avgivnasinI att
på principerborde grundasfastigheterAkademiska Husbidrag till samma

Konstrådet emellertid följthar[praktikentill Vasakronans.dess bidragsom
ibehandlasfastigheterAkademiska Hus sagtsväg. som ovanen annan --
ifastigheternaFastighetsverkets, dvs.sättstort sett som omsamma som

alltsåKonstrådet för hela kon-statligt ägda.Akademiska Hus svararvore
fastigheter.till Akademiska Husfast konstvid beställningtraktsumman av

fundamentskostnader och liknandegrundläggnings- ochEventuella svarar
rådet följa tills vidare.sigför. praxisHus DennaAkademiska sägerdock

uni-fastigheter inomtillföras ytterligarekan kommaAkademiska Hus att
Byggnadsstyrelsen.högskoleområdet förvaltatstidigareversitets- och avsom

överlåtas Akademiska Hustillkommitskäl inteformellahar ännuDessa attav
Hus har avtal med Fas-AkademiskaFastighetsverket.överförts tillharutan

fastigheter. Detta harförvalta dessafrån oktober 1993den ltighetsverket att
Akademiska Hus lik-särbehandlingKonstrådet skäl för sinangivit avsom

majoritetoch högskolor haruniversitetstatliga hyresgästerbolagetsattsom
haroch deHus-koncernenAkademiskainombolagsstyrelserna atti

överskådlig tidinomnybyggda fastigheternadeförhindrarhyresavtal attsom
också pekatRådet i sammanhangetägande. harövergår bruk elleri privat

Akademiskaochexpansiv sektorhögskolornaochuniversiteten är attatt en
åren.byggnader deiinvesteringar närmastemedräknarHus stora nya

Konstrådet ochprioriterats högtlängehar sedanUniversitetsmiljöema av
oftamiljöer,gällt dessaharKonstrådets satsningarmånga största somav

arkitektur och konst.mellanför samverkanförutsättningargodaerbjuder

framhållits utsmyck-års budgetpropositionframgått ihar 1993 attSom
skall bekostasi huvudsaklokaleraffärsdrivande verkensningen de avav

verken själva.
affärsdrivandemed desamarbetepåKonstrådet inledde 1980-talet ett

vidför hälftensvaraderådet respektive verkochinnebarverken att varsom
svarade förverkenbyggdeuppgörelserkonst. Senaresatsningar att

såväl fastUppgörelserna gällderådet för 40 %.ochkostnaderna60 % av
samarbetspartnerkvarstår Statens Järnvägarendastdagkonst. Ilös somsom

modell.enligt denna

låtermyndigheterstatligaförekommertidigareutsträckning än attI större
lokaler.derasfastighetsbolag byggafrån skildaprivatahelt staten nya--

intefalli dessakonsten är ännukring den fastasamverkanförForrnerna
sådanaimedverkasig kunnadetKonstrådet uttalatharklara. att pro-anser
för projekt-kostnadernatillbegränsatekonomiska bidragetmed detjekt, men

utsträck-i ganskadockförekommerkonsultmedverkan. Det storledningen
kommunalaochi privataför fast konstför kostnaderrådetning att svarar --
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bolags nybyggnationer. Rådets uppgårinsats i vissa fall till 50 % kost-av
nadema.

Sammanfattningsvis innebär Statens konstråds rådetnuvarande praxis att
helt bekostar lös konst vid byggnationer till statliga myndigheter oavsett vem

fastigheten i vilken myndighetenäger kommer bli inhyrd. Vid Statensattsom
J byggnationer rådetärnvägars enligt praxis för 40 % kostnadernasvarar av
för den Någotlösa konsten. samarbete någraeller överenskommelser med
andra affärsdrivande Konstrådetverk har f.n. inte. Statliga erhållerbolag inte
någon Konstrådet.lös konst via

Statens konstråds ekonomiska insatser vad gäller fast konst beroendeär av
fastigheten. ocksåDetäger betydelse vilkenär fastighetvem som typav av

Ändamålsfastigheterdet frågaär till vilka statlig verksamhet kanom.
beräknas bli långlokaliserad under tid prioriteras före andra typer av
fastigheter.

ÄgareFörvaltare Kostnadsfördelning för fast konst

Fastighetsverket Konstrådet såväl100 % för placerings-
Fortifikationsverket ändamålsfastighetersom

Akademiska Hus Konstrådet såväl100 % för placerings-
ändamålsfastighetersom

Vasakronan Konstrådet 0 % för placeringsfastigheter
och ändamålsfastigheter50 % förca

Statens Järnvägar Konstrådet 40 % i praktiken endast
ändarnålsfastigheter

Övriga affärsdrivande Någotverk samarbete förekommer inte f.n.

Andra bolag Konstrådet till 50 % i praktikenupp
ändamålsfastigheterendast

I samtliga fall gäller byggande myndighetbolag för grundlägg-att svarar
ningskostnader och liknande. I uppställningen angivna andelar kost-avser
naderna exklusive grundläggningskostnader o.d.
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konstråd den 30 1994pågående juniAntal projekt StatensTabell 4.5 inom
på995 fördeladeoch den 1 1januari mottagare

januari 1995juni 1994 130Mottagare

2023fastighetsverkStatens
3842Fortñkationsverket

Akademiska Hus
5164

4143Vasakronan
57Statens Järnvägar
46Vägverket
l2Banverket

1Posten
1Televerket

Övriga 2215

183203Summa

uppgifterkorrigeradekonstråds årsredovisning 199394Källa: Statens samt
konstråd januari 1994från iuppgifter Staten

konstnärliga insatsernaför derådets kostnadernaandelharOvan av
varierar i sin bero-byggkostnademaandelkostnadersangivits. Dessa turav

byggnationen.kostnaderna förfallet ochi enskildabedömningar detende
minskabyggkostnademaandelkonstsatsningamastordeGenerellt sett av

destorlekenmed senare.
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5 Statens konstsamling och Statens
konstmuseer

I kapitlet förbehandlas den statligt ägda konst finns på deansvaret som
vårdansvarstatliga myndigheterna. I 5.1 myndigheternas och Iägar-tas upp.

avsnitt för5.2 redogörs Statens konstmuseers uppgifteroch vad gälleransvar
tillsyn och registrering konst ocksåmyndigheterna innehar. Därav som ges

redogörelse för Statens konstrnuseers depositionsverksamhet.en

vårdansvar5.1 Myndigheternas ochägar-

Statens konstsamling, dvs. statligade myndigheternas konst, har kommit i
på bådestatlig olika Myndigheter Konstrådetshar före och efterägo sätt. -

också fåtttillkomst skaffat handkonst inköp och har konstegen genom-
gåvor och donationer. Antalet verk innehas de statligagenom som av myn-

digheterna uppgåkan endast uppskattas. Det torde till 200 000. Avgrovt ca
dessa Konstrådet.har uppskattningsvis 70 000 placerats Värdetutca av av

uppgårkonsten myndigheterna till flera hundratals miljoner kronor.ute
för finnsAnsvaret konst tillhör och hos statliga myndigheterstatensom

regleras förordning vårdi 1990: 195 i instruktionenkonst ochstatensom av
för Statens 1988:677,konstmuseer ändrad och omtryckt 1994: 1369.senast

påAnsvaret för fast konst ligger den myndighet förvaltar byggnadensom
medan för faller pålös konst den myndighet hos vilken denna konstansvaret

placerad.är
vårda frånAnsvarig myndighet skall konsten väl. Bortsett depositioner

lånoch andra innehar statliga myndigheter sina lösa konstobjekt under ägan-
deliknande förhållanden erhållitsinköpts för gåvade medel, ioavsett om egna
eller Konstrådet.placerats hos dem När myndighet kvitterar konstverkav en

Konstrådet övergåröverlämnas vårdansvaretoch till denägar- mot-som av
tagande myndigheten. Myndigheternas för de konstverk över-ansvar som

Konstrådetlämnats alltså frånskiljer sig i princip inte förderasav ansvar
verk de anskaffat sätt.annatsom

Varje myndighet skall förteckna sitt innehav konst fast lösav som som- -
tillhör årligen inventera detta innehav lämna Statens konstmuseerstaten, samt

tillsynsmyndighet uppgift innehavet. Fastighetsverket Fortifika-ochsom om
tionsverket sålunda årligenskall lämna förteckning sin fasta tillkonstöveren
SKM. någon sådanBolag har inte skyldighet deras samlingar tillhör i-
formell mening inte liggeroch därmed utanför SKM:s tillsynsansvar.staten
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övergåttanskaffas verksamhetmyndigheter i bolags-Konst som av vars
alltså någotinte för.konstmuseer tillsynsansvarform har Statens

såmyndighet begär överför Statens konstmuseer myndighetensOm en
Konstrådettill församlingar eller lämnar denkonst till museernas egna ny

vårdansvar givetvisvarvid myndighetens och upphör. Mot-placering ägar-
övergårmyndighet upphör eller dess verksamhet tillsvarande gäller när annat

i praktiken givetvisbestämmelser gäller endast löshuvudmannaskap. Dessa
då statliga fastigheter och därmedsamband med bolagiseringarkonst. I -

åtgärderövergår särskildaockså i ägandeforrn kan vidtas,fast konst annan-
erhåller skydd motsvarande kulturrninne.exempelvis den fasta konstenatt

5.2 Statens konstmuseer

organisationStyrelse och5.2.1

sindriver i enlighet med instruk-konstmuseer SKMMyndigheten Statens
Nationalmuseet, Modernanämligenavsnitt 5.1tion se museettre museer,

Östasiatiska Prins Waldemarsudde.Till myndigheten hör Eugensoch museet.
också skall ledamotmyndigheten överintendenten,Chef för är som vara av

för museienhetema.styrelse och chefmyndighetens en av
samlingsornrådet fördelat avdelningar:NationalmuseetInom är tre en

förmåleri för teckning och grafik konst-och skulptur,för äldre samt enen
två avdelningar, för modernfinns konstModernahantverk. Inom museet en

Fotografiska Modernabenämndfotografi denoch för museet.senareen -
måleri- före-samlingsområde omfattar första hand och skulptur,imuseets

från fotografiska bilder.trädesvis 1900-talet, samt
myndighetensdepositioner och tillsyn handhar bl.a. till-Avdelningen för

konsten dess depositioner och vandrings-statligt ägdadenöver samtsyn
utställningar.

Mål inriktning5.2.2 och

bl.a. till uppgift främjahar enligt sin instruktionStatens konstmuseer att
Myndigheten skall levande-konstintresset och konstvetenskapen.konsten,

konstformer samband med samhälletsoch nutida och derasäldregöra
förnyelse.för konstnärlig och kulturell Samlingarnautveckling och verka

vårdas, nyförvärv. skall drivaförtecknas och berikas Museemaskall genom
utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet ochstödjaoch annan

utlånings-driva och depositionsverksamhet.
konstmuseiområdetför i SKMkonstmuseer harStatens ett stort.ansvar

område för lämplig samordning, särskilt mellanskall inom detta verka en
nivå biståpå central och regional och museiverksamhet,museer annan52
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nivå. ocksåsärskilt regional SKM skall verka för utveckling kon-en av
takterna mellan museiväsendet och dess omvärld.

SKMs tillsynsansvar gäller inte endast de ocksåsamlingarna utanegna
konst tillhör Detta berörs i avsnitt 5.2.4.närmarestaten.annan som

5.2.3 Inköp

årSedan antal tilldelar inte någralängre Statens konstmuseerett sär-staten
skilda medel för förvärv konstverk föreller utställningsproduktion. Inköpav

konstverk utställningsverksamhetoch vid SKM finansieras huvudsakligenav
med intäktsmedel och donerade medel i begränsad omfattningsamt genom
sponsring i olika former. Anslagsmedlen används för täcka kostnadernaatt
för löner, bevakning och lokaler.expenser,

Beslut inköp konst fattas chefen för det har detom av av museum som
samlingsområde under vilket inköpet faller. Förslag lämnas givetvis av
chefen för den avdelning berörs, exempelvis Fotografiska museet.som

Statens konstmuseer har för inköp konst i olika tekniker med deansvar av
olika konstformema uppdelade nämnda avdelningar. Statens konst-Av

inköp nutida konst för anslagsmedel 199394 sammanlagtmuseers av om
350 000 kr gällde 242 000 69 frånkr % Moderna bortsett foto-museet
grafier, 23 000 kr 7 % Fotografiska 43 000 kr 12 % Natio-museet,
nalmuseums avdelning för konsthantverk och 42 000 kr 12 % National-

avdelning för teckning och grafik.museums

5 .2.4 Tillsynsansvar

Tillsyn konstenav

framgåttSom omfattar Statens konstmuseers tillsynsansvar inte enbart de
ocksåsamlingarna konstföremålandra i ochärutan ägostatensegna som

stårinte under tillsyn frågormyndighet. SKM avgör ägar-som av annan om
vårdansvaroch och övervakar statliga vårdmyndigheters sina konstverk,av

såväl lösa fasta. Tillsynsansvaret för fast år frånkonst överfördes 1982som
Konstrådet till Statens konstmuseer med motivering ville till-haatt man

samlat myndighet. Tillsynen den statligt ägda konstensynsansvaret en av
regleras i Statens konstmuseers instruktion förordningenoch 1990: 195 om
vård konst.statensav

SKM rådskall lämna myndigheterna vården sådan konstom av som
konstmuseema tillsynhar Konserverings- reparationsåtgärderöver. eller får
inte vidtas föregående samråd. Vårdansvarig fårmyndighet hellerutan inte
påbörja förändring miljön kring fast konstverk innan samråd med SKMettav
skett. fårGivetvis konstverk heller inte flyttas, förändras, säljas eller för-
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Ändringarsådant samråd skett. inkräktar upphovs-innanstöras som
också tillståndfordrar upphovsmannen.ideella rätt avmannens

påtillsynsuppgift olikafullgör sin MuseernakonstmuseerStatens sätt.
vård skrift-myndigheter och registrering bl.a.informerar statliga genomom

åtgärderråd anvisar lämpliga vid omplacering,anvisningarliga och samt
frånhända sig konstverk imyndighet önskarrisk för skada. Omskada eller -
vårdansvaret kvarståoch skallSKMpraktiken lös konst avgör ägar-om-

tillgodkänna överflyttningoch kaneller upphöra ägaransvarav annan myn-
tillsamlingar eller överlämna det Konst-införliva konstverket idighet, egna

Motsvarande gäller myndig-rådet omplacering vid myndighet.för omannan
dåverksamhet överförs till huvudman,eller desshet upphör t.ex.annanom

föremål,övergår alla de inför-till bolag. Detta gällermyndighet oavsett om
frånerhållits gåvai eller överlämnats Statensmedel,skaffats egnagenom

i dessa sammanhangplacera dekonstråd. konstmuseerStatens överväger att
deposititionsamling lager verk intesärskildverken iaktuella ett av somen -

samlingen.verken i denmuseala värdehar permanentasomsamma
Vårdan-gäller inte all statlig konst.tillsynsansvarkonstmuseersStatens

myndighet innehar konsten.ligger helt densamlingarför vissasvaret som
och högskolor inomsamlingar vid universitetvissa äldregäller bl.a.Det samt

försvarsmakten.
också konst lös och fastligger denUtanför tillsynsansvarSKM:s som- -

i direkt statlig Konst-myndigheter inte längrebolagisering ägo.äravgenom
kostnads-mindre konstnärligt värde kanföremål bedömerSKM vara avsom

principiellakonstmuseersöverlåtas nybildade bolagen. Statenstill defritt
kulturhistoriskt värdefulla konstobjektkonstnärligt ochdockinställning är att

i statlig SKM detför allmänna medel börinköpts ägo.stanna anser varasom
och därmedmyndigheter berövas god konst debolagiseradebeklagligt attom

dårför möjlighetfår Nybildade bolag erbjudstorftigare miljö. att mot enen
depositioner.aktuella lösa konstverkenavgift förfoga deöver som

Registrering

förtecknaframgått enligt sin instruktion ochskall Statens konstmuseerSom
Såväl registreringensamlingar.vetenskapligt bearbeta myndigheternas som

något påpekats Riksrevisionsverketvissa brister,bearbetningen har som av
1993 och hösten 1994.hösten

uppskattastillsynsansvarangivits kan Statens konstmuseersSom grovt
konstföremål. antalet inte kanungefär 200 000 lösa Attomfatta anges mer

årenKonstrådets inköpregistrering sina mellanberor bl.a.exakt att av
myndigheternas inventeringar och1970 ofullständig och1955 och attvar

Tillförlitliga inventeringar saknas fortfaranderegistreringar varit bristfälliga.
tillsyns-för myndigheter. Därtill kommer Statens konstmuseersdel atten

vårdansvaretår 1962 inteuppgift reglerades förrän och preciseradesinte att
förrän 1990.54
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förbättra registreringenStatens konstmuseer har inlett arbete medett att av
samlingar med hjälp datateknik. har utvecklatmyndigheternas Manav en

uppgifter börjat införas med sikte samtligabilddatabas i vilken att statens
konstverk med tiden skall registreras i den. Genom databasen kommer det

någotbli tillgängligt, betydelse förstatliga konstinnehavet äratt mer som av
bibliotek, konstnärer, och forskare. Konstdatabasensbl.a. skola, museer,

betydelse har ytterligare del det statliga fastig-accentuerats att storav en av
hetsbeståndet har bolagiserats.

5.2.5 Depositioner

också lånadepositionsverksamhetStatens konstmuseer bedriver att utgenom
från Depositioner bl.a. tillsina samlingar till statliga myndigheter. skerkonst

någrakulturinstitutioner, med huvudmanoch än staten.varav annanmuseer
låne-, vård-lån från samlingarSKM:s gäller särskilda säkerhets- ochFör

föreskrifter.
konstföremål konstmuseers samlingar depo-Ungefär 8 500 Statens ärur

700 arbetsplatser. dessa verk 3 000 deponeradenerade Av är änmerca
Verksamheten bedrivs kontakt-utanför Stockholms län. nätettgenom av

myndigheterna.personer
depositionsavgift,depositioner de samlingarna SKMFör tar utur egna en

för depositioner vid och andra kulturinstitutionerdock inte sommuseer
verksamhet. Svenska ambassader och beskickningar ibedriver konstbildande

bestrider de direkta kostnaderna i samband med depositioner där.utlandet
vårdDepositionsavgiften beräknad täcka de kostnader förär att extra av

uppståradministration i medkonstverken, och sambandtransporter som
Från budgetåret utgår199495 Uppläggningsavgiftdepositioner. med en om
avgift 250 beroende500 kr och verk, varierande mellan 70 kr och krperen

samrådi Riksrevisionsverket.verkets Taxan har fastställts medart.
Budgetåret 199394 uppgick depositionsavgifterna till 680 000 kr, varavca
uppläggningsavgifter 15 000 kr.ca

vårdkonstnaderna för konst för-SKM önskar kunna täcka denäven som
konstrådStatens och äldre konst förvaltas myndighetermedlas avgenom som

sådan avgiftsfinansiering. avgiftsbeläggning enligtEn skullegenom en
statligaStatens förutsättningar för rationell hantering dekonstmuseer avge en

vård- skyddsresurser.konstsamlingar helt saknar elementära ochsom
erbjuder Statens konstmuseer tidigare statliga verksamheterSom nämnts

övergått avgift tidigare deponeradei bolagsform ha denmotatt ensom
fortsättningsvis placerad hos sig. För helt täcka SKM:skonsten även att

fall gällertorde avgiften i dessa komma bli högre denkostnader änatt som
myndigheter.
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Förhållandet5.2.6 konstrådtill Statens

företrädareEn för Statens konstmuseer har vid Konstrådetsrätt närvaraatt
rådetssammanträden och delta i överläggningar inte i dessa beslut. Däri-men

hållakan SKM sig informerad Konstrådets verksamhet, inköp ochgenom om
projekt rådgivande utifrån sin kompetens och erfarenhet.samt vara

Statens konstmuseer konstrådoch Statens deponerar, respektive placerar,
konstverk hos statliga myndigheter och har härvidlag mycket besläktade

Någonuppgifter. klar arbetsfördelning någraeller principer för sådanen
finns intedock vad gäller denna verksamhet.

Tillsynsansvaret för den deponerade eller placerade konsten faller påhelt
Statens konstmuseer. Den gällande ordningen förutsätter naturligtvis sam-
arbete mellan Konstrådet. Sålundaoch grundar sig uppgifterna imuseerna
SKM:s bilddatabas, i vilken uppgifter samtliga konstverk tänktaär attom

Konstrådetsregistreras, inköpsdokumentation. Statens konstmuseer är
alltså rådetsberoende registrering tillförlitlig och fullständig föräratt attav
tillsynen konsten skall kunna handhas tillfredställande sätt.ettav
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6 Bidraget till konst i bostadsområden

I kapitlet redogörs för det bidrag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning
i bostadsområden Boverket handhar. Det bör tilläggas tillstöd konst-som att
närliga insatser i offentliga ocksåmiljöer kan andra Boverketsges genom av
stödformer kostnaderna sådanaför insatser kan ingå iatt underlagetgenom
för Sålundastöd. kan exempelvis Boverkets stöd till allmänna samlings-
lokaler och stöd till icke-statliga kulturlokaler innefatta konstnärliga insatser.

någraDet finns inte uppgifter hur del dessa stöd kommerstorom av som
konstnärlig utsmyckning ocheller gestaltning till del.

6.1 Bakgrund
År 1962 infördes statligt stöd till konstnärlig utsmyckningett bostads-av
områden fick formen tillägg i underlaget för lånemedelstatliga förettsom av
uppförande bostäder med hyres- och bostadsrätt. årSedan 1992 lämnasav ett
motsvarande stöd i stället i form räntebidrag och kreditgaranti grundvalav

bidragsgarantiunderlag.ettav
Stödet kompletterades fr.o.m. den 1 juli 1987 med statligt bidrag förett

konstnärlig utsmyckning eller gestaltning i bostadsområden prop.
198687:48, bet. l98687zBoUlO, rskr. 248. Skälet till kompletteringen var

lånemöjligheterna endast utnyttjades i obetydligatt utsträckning. Det statliga
bidraget har funnits sedan dess med undantag för budgetåret 199293.

Genom statsmakternas beslut avskaffades bidraget utgångenmed av
budgetåret 199192 prop. 1991922100 bil. 12 61f, bet. 199192:BoU11,s.

återinfördesrskr. 152, inititiativ i riksdagen fr.o.m. budgetåretmen
199394. Som skäl för avvecklingen i propositionen dels behovetangavs av
besparingar, dels hänsyn till det översynsarbete bedrevs i syfte attsom
renodla stödet till bostadsñnansieringen. En rad mindre bidrag avvecklades.
Bidraget återinförande året därpå gjordes i anknytning till riksdagsbeslutett

ROT-program reparation, och tillbyggnadett för bostäder bet.om om-
199293:BOU10, rskr. 1992931206. Utformningen bidraget blev den-av

den gällde tidigare, administrativt gjordes den ändring-samma som som men
Konstrådet skall sig ansökningarna bet.att över 199293BoU:16,yttraen

rskr. 1992932282.
årsI 1994 budgetpropositionen föreslogs bidraget behållasskulle underatt

budgetåret 199495 med hänsyn till de förändrade förutsättningar för bidraget
till konstnärlig utsmyckning uppkommit riksdagens beslut undersom genom
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ytterligare skäl härtill deframhöllsbudgetåret propositionen är199293. I att
åstadkommas för skapa arbetstill-bidraget kanmöjligheter attgenomsom

enlighetmed förslaget ibeslöt ifomikonstnärer. Riksdagenfallen bild- och
rskr.61, l99495:BoU8,bil. 12 bet.1993942100propositionen prop. s.

461.
Bidrag till konst-under anslagetanvisas i statsbudgetbidragetMedel till

huvudtitel.bostadsområden Kulturdepartementetsunderiutsmyckningnärlig
harbidraget. Dennaårligen för beslutfastställerRiksdagen ramomen ram

föreslåsårs budgetpropositionså 1995bidraget funnits. Ilängevarit 15 mkr
anslås nästkommandeför detbeloppmotsvarandemedel ävenatt om

budgetåret.

storlekomfattning ochSyfte,6.2

konstnärliga insatsermotiv ärinfördesbidraget stortNär att avangavs som
bostadsmiljöer och dettilltalandeoch ärskapa bramed attvärde i arbetet att

liv miljön ochskänkerbostadsområden finns konstverkiviktigt detatt som
framgått skältilltalande. Somområdena omväxlande och ettgör varmersom

forarbetstillfällen konstnärer.ocksååterinfordes det skapartill bidraget attatt
kanändrad 1993:1122l987:3l6,bidragsförordningenEnligt senast

gestaltning vid nybygg-utsmyckning ellerför konstnärligbidragstatligt ges
Riksdagenbostadsrättshus.ochförbättring hyres-ombyggnad ellernad, av

ändamålet bidragsgivningenmedvåren vidgning1994uttalade att aven
åtgärden vidtas iutgå inteså bidrag kanmedges ävenbordetemporärt att om

och bostads-förbättring hyres-ellerombyggnadmed ellersamband avny-
förordnatsedermeraRegeringen har461.199394:BoU8, rskr.rättshus

från 1994 tillden 15 juniutvidgningsådan tillfällig1994:461SFS om en
årutgången 1995.av

fastighetsägaren.Bidragsmottagare är
bostadsområden medlämnasutsmyckning ikonstnärlig etttillBidrag

kvmdock högst 16,70 krkostnad,skälig40 %belopp motsvarar peravsom
i formkan stödåterstoden kostnadernamark. Förbruksarea avgesavovan

höjningpå grundvalkreditgarantiochräntebidrag avav en
bidragsgarantiunderlaget.

Utnyttjande6.3

ipåbörjade lägenheterårligenantaletdecennieskiftet 1990Kring nypro-var
kraftig ned-Därefter har69 000.exceptionelltduktioner meststort, ensom

År 1994åren och 1993.1992mellanmarkantgång antalet skett,i mestsom
åruppgång tillframmed jämnräknarBoverket10 000.antalet encavar

uppgå 000.till 40kommerverketsdå enligt000, antalet att2 ca58 prognos



Bidraget till konst bostadsområdeni

framgårSom nåddestabell 6.1 bidragstaket, året15 mkr, det tredjeav
efter det bidraget införts. Det avräknade bidragsbeloppet höll sig denatt
nivån tills dess bidraget avvecklades. Budgetåren 199091 och 199192att
nåddes bidragstaket månadredan respektive budgetåretin ochsex en
många ansökningar avslogs i brist medel. Konst kunde dock finansieras

lånetillägg.som

Tabell 6.1 Avräknade medel Boverkets bidragsram för bidrag tillur
konstnärlig utsmyckning och gestaltning bostadsområden budgetåreni

981 788-1 99394

Avräknade medel, Antal Genomsnittligt
mkr avräknade bidragsbelopp, kr

ansökningar

198788 3,6 49 73 000
198889 10,2 123 83 000
198990 15,0 200 75 000
199091 15,0 208 72 000
199192 15,0 193 78 000
199293 bidragInga beviljades
199394 6,0 80 75 000

juli-1 4,1 54 76 000
31 dec 1994

Källa: Boverket

låga utnyttjandet två årenDet de första torde hängt med känne-attsamman
domen bidraget inte varit särskilt spridd. Till utnyttjandet kornattom senare

påtagligt ökas torde informationsprojektet där vi bor iKonst hög grad haatt
årenbidragit. Detta projekt bedrevs 1989 och 1990 i samverkan mellan

Arbetsmarknadsstyrelsen, KonstrådetBoverket, riks-Konstnärernassamt
organisation och innefattade informationsarbete för intresset förökaatt

bostadsområdenkonstnärliga insatser i och kännedomen bidragsmöjlig-om
heterna vidare lågase avsnitt 4.4. Det jämförelsevis utnyttjandet 199394
torde främst ha berott det minskade byggandet och inte alla berörda haftatt
kännedom återinförts.bidragetattom

framgårDet genomsnittliga bidragsbeloppet har tabell 6.1 undersom av
den tid funnitsbidraget legat kring 75 000-80 000 kr. Storleken de
enskilda bedragen varierar tämligen kraftigt. uppgick199394 det största

Småbidragsbeloppet till 500 000 kr, det minsta till 12 000 kr. bidragca
ingåendehänför oftasig till delprojekt i projekt tilldelas flertalettett stort som

avsågbidrag. bidragen39 projekt samband med ellerutanav om-ny-
byggnad.
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Iden utvärdering gjordes Konst där vi bor-projektet attsom av anges upp-
skattningar gjorda inom projektet vid handen kostnaderna förattgav

åren 1989-1990 fördelade sigutsmyckningsuppdragen enligt följande:
till 40 köpta tjänster material,Arvoden konstnärer %, underleverantörerca

50-55 och administration konsulter 5-10 %.% t.ex. caca

6.4 Handläggning

år konstrådåterinfördesbidraget 1993 inlemmades Statens i handlägg-När
vidansökningsärendena, sker myndigheter: läns-ningen tresomav nu

konstrådfastigheten belägen, Statens och Boverket.styrelsen i det län är
ocksåbidrag ställs till länsstyrelserna, fattar beslutAnsökningarna somom
konstrådKonstrådetbidrag sig i ärendet. Statens granskarsedan yttratom

konstnärlig synvinkel och Boverket för rarnutnyttjande,ärendena ansvararur
föreskrifter föranslagsberälcningar, instans överklagandeärsamtm.m. av

Konstrådet ocksåhar till uppgift informerabeslut länsstyrelsen. att omav
bidraget.

uppnåvad vill med den konstnärliga gestaltningenbeskrivningEn av man
såredovisas den konstnärligamedfölja ansökningen. Projektet skallskall att

åtagandeoch kostnaden för konstnärens kanarbetsinsatsen kan bedömas
särskiljas. Redovisningen kan ske konstprogram inges.utläsas och attgenom
konstråds granskning skiss-yttrande grundar sig denStatens en av

Rådetsvanligen medföljer ansökningarna. handläggningdokumentation som
måstetvånormalfallet veckor. I del fall handlingarna komplet-i högsttar en

exempelvis skissdokumentation och planbeställaren med överteras enav
fåtal handläggningstidfastigheten. ansökningar har krävt längre beroendeEtt

på konstnärlig kvalitet och principer fördiskussioner med beställaren om
rådet budgetåretde 99 ansökningar granskadeurvalet konstnärer. Avav

avslås, ocksåansåg rådet 19 borde vilket beslutande199495 att organ
gjorde.

bostadsområden återinfördesbidraget till konst iI samband med att
Kontrådets tidigare nämnda Konst där vi bor-projektfr.o.m. 199394 har

återuppstått fem informatörer och projektledare.i mindre skala med Deen
på kännedom bidraget och lämpligahalvtid med spridaarbetar att om om

vidmellan konstnärer och andra yrkesgrupperformer för samarbete genom-
bostadsområden. Ansvariga för de flestakonstprojekt iförandet störreav

i kontaktats inforrnatörema.tillbyggnader bostäder landetoch avavny-, om-
till för-till 65 beredskapsmedel ställtsInforrnatöremas löner täcks % somav

förArbetsmarknadsstyrelsen. En redogörelse verksam-fogande närmareav
avsnitt 4.4.heten iges
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Bidraget till konst bostadsområdeni

KonstrådetsKostnaderna för insatser budgetåretuppgick 199394 till ca
1,0 mkr, 100 000 förkr själva kvalitetsgranskningen och resterandevarav ca
för Rådetinformation. granskade 99 ansökningar. Den genomsnittliga kost-
naden ärende för alltsågranskningen 000 kr.lper var ca

Rådet frånrekvirerar medel Boverket för sina förkostnader bl.a. personal,
seminarier och granskningsarvoden. Dessa kostnader belastarresor,

BudgetåretBoverkets sakanslag. 199495 uppgick enligtde Boverkets redo-
visning till 750 000 Konstrådetskr, enligt till 550 000 kr.
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Bidraget7 till konstinköp till folkparker
och samlingslokaler

Statliga bidrag utgåkan för konstinköp till folkparker, folkets hus, bygde-
gårdar och nykterhetsorganisationemas samlingslokaler. Medlen anvisas som

särskild under anslaget Förvärv konst för byggnaderpost statensen av m.m.
uppgårAnslagsmedlen budgetåret 199495 till 3,9 mkr. Av dessa utbe-ca

talas 1,4 mkr till Folkparkerna i Sverige och 2,5 mkr till Samlings-ca ca
lokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan Folkets
husföreningarnas riksorganisation, Bygdegårdamas riksförbund och Riks-

Våraföreningen gårdar. Reguljärt statsbidrag till nämnda organisationer för
utgåttkonstinköp har fr.0.m. budgetåret 197677. Folkparkerna och de sam-

lingslokalägande organisationerna hade dock tidigare någravid tillfällen
erhållit särskilda förmedel konstförvärv. När det reguljära bidraget infördes

det värdefullt samlingslokaler fåär i landet kanatt att runtangavs om en
lämplig konstnärlig dåutsmyckning det verksamt fler männi-är sättett att
skor i kontakt med god bildkonst samtidigt det bör berikande för desom vara
olika aktiviteter förekommer prop. 197576: 135 242.som s.

åFolkparkerna sidan lokalhållandeoch de organisationerna å denena
andra köper in olika konst. Folkparkemas såinköp gällertyper gottav som
uteslutande verk skulpturer för placering ridåerstörre utomhus ochsamtsom
andra väggtextilier i format. årUnder folkparkemahar förvärvatstora senare
drygt år.tiotal verk årSedan 1974 har parkerna tillförtsett 350änper mer
verk statligt bidrag och medel tillskjutits enskilda parker,genom som av
kommuner och givare.andra Dessa tillskott uppgår tillsammans till ungefär

belopp det statliga bidraget och vanligen följdkostnader församma som avser
bl.a. byggåtgärdermarkarbeten och uppståkan i samband med installa-som
tionen konstverk.ettav

Verken beställs Folkparkerna i Sverige, parkernas central-ärav som
organisation, grundval intresseanmälningar från parkerna ochav en

undersökning förutsättningarna förnärmare konstnärliga insatser i deav
enskilda fallen. Vissa verk cirkulerar mellan olika parker.

Bidraget för konstinköp i samlingslokalorganisationerna har dessaav
organisationers årsamarbetskommitté såfördelats folkets hus-attsenare
föreningarna fått 50 bygdegårdarna Våra gårdar29 och 21procent, procent

Fördelningen grundas antalet lokaler anslutna till respek-procent. ärsom
tive organisation.
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staffli-i första handkonstinköp gällerlokalhållande organisationemasDe
skulpturer ochkonstgrafik i olika teknikerochkonst även somannanmen

fotografier dock köpts in iharKonsthantverk ochförvärvas.textilarbeten
förvärvadesBudgetåren 199394199293 ochomfattning.mycket liten

detställts till förfogandeår för medel400 verknärmare genomsomper
utställningarhuvudsakligen vidInköpenbidraget.statliga görs som

landets yrkes-och i vilkai landetsamarbetskommittén runt omarrangeras av
årfemtontalUtställningarnadelta.inbjudskonstnärerverksamma ettatt per-

Inköp kan därför allmänheten.samlingslokaler ochtillförläggs är öppna-
och konst-kommunerorganisationernaockså andra än t.ex.göras av -

utställningskostnader, del-för samtligaOrganisationernaföreningar. svarar
Sedan dennaför verken.transportkostnademaförendastkonstnärertagande

för bidragsmedel.inköpts000 verkår ungefär 121977 harordning infördes
påoch deponerascentralorganisationsrespektiveförblir i ägoVerken sam-

landet.ilingslokalema ute



Mål8 utgångspunkteroch

Jag skall enligt mina direktiv precisera för konst istatens olika miljöeransvar
och under vilka förhållanden statliga insatser kan komma frågaange i detnär
gäller konst i miljöer inte för. Jag har ocksåstaten haft isom uppgiftsvarar

formulera övergripande mål föratt de statliga insatserna för konst i offentlig
miljö. I anslutning därtillnära har jag också haft i uppdrag precisera tillatt
vilka offentliga miljöer de statliga insatserna i första hand skall riktas och visa
hur utvärdering insatserna kan genomföras. Dessa frågoren i dettaav tas upp
kapitel, också berör järnställdhetsaspekter på mitt uppdrag.som Under rubri-
ken Enprocentregeln redovisar jag min principiella på den framtidasyn
statliga resurstilldelningen till offentlig konst.

8.1 Konstnärliga insatser i offentliga miljöer

Miljöer präglade konstnärlig gestaltning utförd med inlevelse ochav omsorg,
kunnande, skapar stimulans och trivsel för de människor vistas där.som

påverkarOmvänt visuellt torftiga miljöer människan negativt sådanaoch
miljöer tenderar förslummas i andraatt även avseenden deän gestalt-rent
ningsmässiga.

Konstnärlig miljögestaltning innebär mycket placeraän att ut ettmer
konstverk på viss plats. Det tillär helheten och byggaatten attse upp en
miljö där enskilda konstverk inslag därutgör det också kan helhetenmen vara

konstverket. utgångspunktär En måste skapasom miljöer med högattvara
konstnärlig kvalitet där platsens särskilda förutsättningar respekteras. I dessa
förutsättningar ingår de fysiska möjligheter och begränsningar för-ärsom
knippade med landskapet och lika väl och kanske irummet förstasom -
hand hänsyn till hur miljön skall användas och till de människor skall- som
vistas där. Det kräver intresse från byggherrarnas sida. Det ställer också stora
krav på de konstnärer, formgivare, arkitekter, landskapsarkitekter, ingen-
jörer, ekonomer och politiker skall planera och utforma rniljöema. Desom
måste, med bevarande sin yrkesintegritet, lyhörda för önskemål ochav vara
förslag och tillgodose krav och behov inte bara rörande de konstnärliga in-
satsema.

Man bör skillnadgöra mellan konstnärliga insatser del iären som en
arbetsprocessen frånredan miljögestaltningens första faser och utplacering av
lös konst inte skapadär med viss miljö, plats eller åtanke.i I detsom en rum
första fallet huvudsakligen fast konst kan konsten i verkligsom avser- - 65



1995: 18SOU

i och för siglös konst harUtplaceringmiljön.i storintegrerasmening av
förutsättningarna i varjeförmåste med känslamiljön ochför görasbetydelse

omgivning kanviss bestämdfördå inte skapatsverkenfall,särskilt enmen
står färdig.övrigtmiljön isedanutplacering skeochinköp

statliga8.2 Det ansvaret

utgår från skallinsatsernafinansierade insatserstatligtnaturligt attDet är att
statligainnebäraskulle kunnadel. Detmånga människor till sats-attkomma

oberoendemånga människor vistasdäroffentliga miljöerriktas tillningar av
praktikenför Idem.detoch harmiljöerna närmaste ansvaretägervem som
insatsernaägarförhållandena. statligafrån Deemellertid inte bortsekan man

dvs.ägda miljöer,till statligtrikta sigförsta handimin meningenligtbör
fastighetsägandet ochstatligaför. Detdirektharmiljöer ettstaten ansvarsom

förtsår deltillunder överharfastighetsförvaltningen storstatligaden senare
1992931100 bil. 12 94budgetproposition prop.års1993bolag. I s.

i och medförhållanden inträderdeönskvärtdetuttalades är att somatt nya
miljönoffentligai denmonumentalkonstenmedförintebolagiseringarna att

finansieringenstatligadenförslagkapitel 10ilänmarJagminskar. avom
verksamhetägarförhållanden statligdärolikamiljöer medikonstsatsningar

miljö-förekonomiska insatsernastatligadeprincipenvilarbedrivs. De att
verksamhet däriverksamhethelstatligi änskallgestaltningen störrevara

indirekt.ärstatens merengagemang
oftafinns detmiljöeroffentligaprivatägda ettfrekventerademycketI

ocksådärmedi dem ochvistasmånga människorintressekommersiellt attav
intedärförOfta finns dettilltalande.demfrån sida göraintresse ägarens attett

gestalt-konstnärligstödjaekonomisktoffentliganågot skäl för att enorgan
butiksgallerierprivatägdamån exempelvis ut-sådana miljöer. I denning av

några statligatorde knappastvärdenkonstnärligatillhänsynformas utan
utifrån andrautformaspåverka miljöndettastimulansåtgärder kunna -

värderingar.
förockså allmäntbör attemellertid ettJag tastaten ansvaratt meranser

före-med detI linjetill del.offentliga miljöerkommerkonstnärliga insatser
ochutsmyckningkonstnärligtillstatliga bidragetnuvarandeslår detjag att

bidragmedbostadsområden ochavvecklas ersätts ettgestaltning somav
ocksåföreslårmiljöer. Jagoffentligai andrainsatserkonstnärliga ävenavser

samlings-och allmännafolkparkertillkonstinköptillbidragetstatligadetatt
bibehålls.lokaler

endastskall intemiljöeroffentligastatliga taickeförstatligaDet ansvaret
fortsättningenibörStatenbidrag. ävenekonomiskai genomuttrycksig

miljö-ikonstnärertillrådgivning stimuleraochinformation att engagera
verksamhetutåtriktadrådgivning ochinformation,gestaltning. Genom annan
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skall intresset för konstnärliga insatser i miljön stimuleras både bland dem
sådanaför insatser skall ståndkomma till och bland brukama.attsom svarar

Det statliga intebör endast inom för kulturpolitiken. Detansvaret tas ramen
angeläget inom bostadspolitikenär stödet till byggandet såutformast.ex. att

reglerna för det statliga stödet stimulerar till konstnärligatt medverkan i
byggprocessema. ocksåDet angeläget de tidigareär statliga myndigheteratt

övergått till bolag försorg de miljöer de förfogar över.tarsom om

Mål8.3 för insatserstatens

utgångspunktEn självklar för mina överväganden konstnärliga insatserär att
för och i offentlig miljö fortsättningsvis skalläven del i den statligavara en
kulturpolitiken. målenEn för dessa insatser måsteär iattannan ses samman-

målenhang demed övriga för den framtida kulturpolitiken och med hur de
struktureras.

Kulturutredningen kommer enligt vad jag inhämtat föreslåsannolikt att att
mål inom för nationell kulturpolitik skall fastställas nivåer.treramen en
Övergripande mål skall för inriktningengrund offentligade insats-ge en av

långoch gälla under relativt tid. Sektorsmål för olika sektorererna avses av
kulturområdet och verksamhetsmål för enskilda myndigheter och institutioner
skall målende övergripande konkretion och kan kortarestörre ettge en avse
tidsperspektiv. I regleringsbrev för 199495 har Verksamhetsmål mer

gången.systematiskt för första KonstrådetsFör delsatts treupp anges
sådana Verksamhetsmål. dessa rådetEtt skall utveckla former förär attav
samverkan med de statliga fastighetsbolagen i syfte verka för till-att attnya
komsten fast konst i den offentliga miljön inte minskar.av

Målen för de statliga insatserna vad gäller konst i offentlig miljö bör ises
målsammanhang demed kommer fastställas för bildsektorn iattsom senare

vill i framhållaJag sammanhanget den offentliga såmiljönstort. äratt en
viktig del området målendet kulturpolitiska för de statliga insatsernaattav av
för konst i offentliga miljöer bör klart urskiljbara delmål inomvara som

sålundasektorn bild och inte vidare kunna definieras de all-utan anses av
sektorsmålen.männa

Regeringen årshar bl.a. i 1994 budgetpropostion prop. 1993942199 bil.
12 59 de statliga insatserna vad gäller konstnärlig utsmyckningangett atts.
och gestaltning vid byggandet lokaler för statlig verksamhet börav nya
bedömas utifrån det övergripande måletkulturpolitiska skapa offentligatt en
miljö, där konst naturligt och framträdande inslag.är ett

målformuleringDenna måletskulle kunna gälla för de statliga insatserna
inom den offentliga miljön i dvs. inte enbart för lokaler för statligstort -
verksamhet. Jag finner dock förtydligasden bör punkter. Det äratt ett par
inte gångeralla självklart eller naturligt offentlig miljö bör gestaltasatt en
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sådan varierande och jag dengestaltningbehoven ärkonstnärligt är avav-
till miljöer där behovenbör koncentrerasuppfattningen insatserna äratt som

verkningsfulla. heller inte givetDetinsatsernaocheller ärärstörst mestsom
integrerad delskall framträdandekonstnärliga insatsernadeatt som envara -

helt underordnadedesammanhang kandetalj i tvärtomeller störreett vara
målskillnad i förnödvändigt markeradet vidarefinnerhelheten. Jag att en

sådanaoch in-i byggnadsprocessenredankonstnärliga insatser görssom
står färdig,eller miljö dvs.byggnadtill först sedankommer attsatser ensom

och den lösa konstenden fasta konstenhänsyn tillmålformuleringen atttar
också önskvärt ifunktioner. Jag finner detskildasinsemellanhar att man

arkitektonisk gestaltning dengoduppmärksammar ärmålformuleringen att en
hög konstnärligmiljö skallför byggdförutsättningenförsta att vara aven

kvalitet.
mål statliga insatserna vad gällerför deföreslår följande allmännaJag

fastförsta ledet konstoffentlig miljö, där detinominsatserkonstnärliga avser
lös konst:detoch senare

miljöer konstnärligaoffentligaför tillföraMålet insatserför attstatens
värden är

arkitektoniskt och konstnärligtutformningmiljöerojjfentligaatt somges en-
bild- och formkonst högberikas meddekvalitethögär samt att avav

kvalitet.
Kultur-bör i enlighet medmålet allmänt ochmycketföreslagnaDet är

ii olika avseenden ochkonkretiseraspreciseras ochintentionerutredningens
fåmålen styrandesåväl skallnödvändigt försammanhang. Detolika är att en

skall kunnainsatsernautvärdering göras.föreffekt att avensom
instruktioner förVerksamhetsmål i exempelviskankonkretaMer anges

Verksam-och i regleringsbrev.bidragsbestämmelserimyndigheter,berörda
målen för kultur-övergripandetill denaturligtvis anslutahetsmålen bör
pågå in dessa, deanledninghar ingen närmarei Jagpolitiken attstort. men

förhopp-nedan anknyterredovisasförslagför minautgångspunkter som
mål fastställaskommerkulturpolitiskadel deningsvis till attsomaven

senare.
förskall förutsättningarinsatsernautgångspunkt de statligaEn är att ge

också återspeglas i mittkvalitet, vilketförnyelse ochkulturellkonstnärlig och
statligtframstår självklart demålforrnulering Dettillförslag attsomovan.

nivåstå konstnärlighögskallmiljögestaltningeninominsatsernastödda en
sin innebärvilket ikonstnärlig förnyelse,för attturoch utrymmestortge

förordar koncen-måste kunna Jag störremisslyckandenförrisker tas. en
bidra tillfallet, vilket kanvadi insatserna ärselektivitettration och än som nu

nivån.konstnärligahöja denatt
del detbolagiseringenmåste beaktassammanhanget stat-storI att avav en
monumental-medför arbetapåverkar förutsättningarnabyggandet attliga

utvecklaskonstform ochför dennaStaten bör tryggaskonst. attettta ansvar
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och statliga insatser bör visa för hurvägar god konstnärlig miljögestaltning
kan genomföras.

Även de statliga inköpen lös konst till offentliga miljöer skall inrik-av vara
tade verk hög konstnärlig dignitet och inbegripa sådanaav förnyarsom
traditioner och bryter banor.nya

Statligt stöd ocksåbör kunna till tillfälliga konstnärliga insatser i mil-ges
jön, vilket Öppnar särskilda möjligheter för konstnärlig förnyelse. Konst som
skapas för finnas plats i den offentligaatt miljön endast under kortareen
tid bryter ofta gällande föreställningarmot vad konst ochär hurom som
konst skall Den därmed ocksåut. inte sällan livligse debattuppammar ien
vilken många Ävenmänniskor sig. tillfällig insats blir oftaengagerar en
beständig i den meningen den länge lever kvar i människorsatt medvetande
och varaktig stimulans konstintresset och konstlivet.ger en

I mina förslag har jag med sikte kvalitetsaspektema ocksåmot lagt vikt vid
kunskapsspridning och information konst i offentlig miljö och förut-om
sättningarna för offentliga miljöeratt god gestaltning. Jag har ocksåge en
betonat insatserna följasskallatt och utvärderas och vid insatserna tillattupp

del fåskall form konstnärligt utvecklingsarbete.en av
En utgångspunkt för förslagen de åtgärdernaär statligaannan att skall

främja ökad delaktighet i kulturlivet. Konstnärliga insatser för och i den
offentliga miljön bidrar i sig till delaktigheten ökasatt den offentligagenom
miljöns tillgänglighet. I mina förslag ingårstora med vidgat konst-att ett
bildande arbete öka delaktigheten ytterligare med hjälp bl.a. organisationerav
och föreningar.

En tredje utgångspunkt för mina förslag de skallär bidra till decentrali-att
sering verksamhet och inflytande. Detta hänger nära med ökadav samman en
delaktighet och tillgänglighet. återspeglasDet förstai hand i mitt förslag om

regionala skallatt viktig roll vid inköp lös konstmuseer ochstatensen av
spridningen den för därigenom bl.a. tillgodoseatt regionalaav och lokala
behov.

Vidare berörs medborgarnas inflytande miljögestaltningenöver och de
anställdas möjligheter påverka valet den lösa konstatt skall placerasav som

deras arbetsplatser. I mina förslag ingår ökade ansträngningar skallatt
förgöras utveckla former för brukarrnedverkan.att

8.4 Offentliga miljöer prioriteraatt

Jag har enligt mina direktiv haft vilkaöverväga slags offentligaatt miljöer
kan komma mötesplatserutgöra mellanatt konstnärer ochsom publik. Jag

har tolkat sådetta jag bör bedömninggöra till vilkaatt miljöer de statligaen
insatserna för konst i offentlig miljö i första hand bör riktas.
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principer börnuvarandejagprioritering finnergäller denna attdetNär
Statens199495för sägsregleringsbrev attfortsättningen. Iitillämpas även

nybygg-medsambandprojekt iprioriterabörverksamhetkonstråd i sin
vad gällerstatliga insatsernadenaturligtmeningenligt min attnation. Det är
de dedärförbl.a.nybyggnationer, attinriktashandi första gerfast konst

miljö-bidrag tillmeningsfulltför konstnärermöjligheterna att ettstörsta ge
för-behovibefintliga miljöermånga stortVisserligengestaltningen. är av

kosmetikafå karaktärlätti dem kankonstnärliga insatser avbättringar, men
vidtas. Visssamtidigtåtgärderandraintemeningslösatämligenbliroch om

skall prio-nybyggnationerprincipeniemellertid finnasmåste attflexibilitet
jäm-ibland kansaneringsprogramombyggnads- ellereftersom störreriteras

ikommadärmed bör kunnakonstsatsningarochnybyggnationmedställas
under demyndigheterstatligaförnybyggnationensådana fall. Attifråga även

för in-omfattningbegränsad utrymmebliåren kan väntas gernärmaste av
ombyggnationer.vidsatser

meningminenligt ävenvidarekonst börmed fastinsatsernastatligaDe
arkitektoniskmed godmiljöerinriktashandförstafortsättningsvis i
spridninggeografiskvarvidoffentlighetgrad storhög avochgestaltning av

frihethaansvarigtSamtidigt bör storockså eftersträvas.bör organinsatserna
förut-godaerbjudermiljöerskildavittväljadessainom somatt ramar

vardagföravseddade ärgestaltningkonstnärlig oavsettförsättningar om
mil-ellertillfällighetdärregelmänniskor i möts omellerfesteller enavom

justplanerade mötes-samlingslokaler ärexempelvis somjöerna som --
utvecklingenstödjaförliggersådan frihet att avI ettplatser. ansvaren

områdetockså vidgauttrycksform attinte bara utanmonumentalkonsten som
försummade i dettaindustrimiljöerExempelvis ärsådan konst.för nu

sammanhang.
verksamhetstatligmedi lokalerÄven konstlösutplaceringgällervad av

dettaSkälet till är närmasthand. atti förstatillgodosesnybyggnationerbör
ochiordningsställasskullelokalerabsurd tankeframstår attdet nyaensom

äldre lokaleriarbetarDekonst.medförsessamtidigtdeinredas somattutan
stimulerandetilllikaoch rättbehov storgivetvis lika enhar stort av --

tillförslokalerParallellt mediarbetar attdearbetsmiljö nyanya.somsom
på denankommerDettillgodoses.också lokaleräldredärförbörkonst

sålämpligt sätttillgängliga ettmyndigheten avvägaansvariga att resurser
lokaler.också äldreimån placerasmöjligasteilös konstatt

många vistas ellerdärlokalerihand placerasförstabör ikonstenlösaDen
undan-endastbörTjänsterumentréhallar.uppehållsrum ocht.ex.passerar,

fråga.itagsvis komma
till demkonst ärFörvärvmiljöer.offentliga enärKonstmuseerna av

förslagi minauppdrag,mittutanförliggerfrågamuseipolitisk mensom
konstförvärvamedarbetetiskall attlandetiligger ute engagerasatt museer
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till statliga myndigheter och dessa skall erbjudas ställa deatt att utmuseer
inköpta verken.

8.5 Betydelse för konstnärernas arbetsmöjligheter

De statliga insatserna för offentligakonst i miljöer betydelse förär storav
bildkonstnärernas arbets- försörjningsmöjligheter.och årensDe kon-senare
junkturnedgång har medfört minskade möjligheter försörja sig konst-att
närligt arbete och den nedgångenmarkanta i byggandet har givetvis försämrat
konstnärernas möjligheter fråninkomster insatser i den offentliga mil-att

årsjön. 1 1994 budgetproposition prop. 199394: 100 bil. 12 60s. angavs
behållaskäl för de statliga medel för konstinköpett att avsättssom som en

nivå,oförändrad det angeläget arbetsmarknadsläget förär konstnärernaatt att
inte försämras.ytterligare

Att bidra till rimliga arbetsmöjligheter för konstnärligt verksamma dockär
inte primärt syfte med mina förslag. Det följdärett änsnarare en av en
utgångspunkt för förslagen huvudsyftet förutsättningar förär att attge-
skapa goda offentliga miljöer. I arbetet sådanamed skapa miljöer behövsatt
konstnärernas medverkan.

förslagen utgått frånI har jag miljögestaltningen och inköpen skallatt ge
för brett spektrum konstnärliga uttrycksformer och tekniker.utrymme ett av

Många kategorier bildkonstnärer skall alltså i miljögestaltningenav engageras
och jag lägger vikt vid de statliga inköpen fåskall jämnare fördelningatt änen

olika konst- och konsthantverkliga tekniker. Jag det vidarenu anser vara
viktigt konstnärer hela landet kommer frågai föröver uppdrag och vidatt
inköp. Uppmärksamhet skall fästas vid hur uppdrag och beställningar för-
delar sig kvinnor och män.

Inköpen skall i första hand verk svenska eller i Sverige boendeavse av
konstnärer. Vad gäller uppgifter inom miljögestaltningen bör konstnäreräven
bosatta utanför Sverige kunna engageras.

8.6 Enprocentregeln

Tillämpning

Den sk. enprocentregeln dvs. insatserna för den konstnärliga utsmyck-att-
ningen statliga byggnader inte skall understiga byggnads-procentav en av
kostnaderna har tidigare varit riktpunkt för beräkningen anslaget tillen av-

konstrådStatens 4.5.se
Det uppenbart enprocentregeln har haftär betydande kulturpolitiskatt en

betydelse och genomslagskraft. En byggkostnaderna oftaprocent av anger en
nivå åskådligväl avvägd insatserna. Principen haroch konkret. Denär 71
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utsträckning berikatsi betydande miljö-till statliga byggnaderbidragit att
Konstrådets för för-enprocentregeln god grunddelmässigt. För ävenger en

samfinansiering.vid samverkan ochbyggherrar och andrahandlingar med
också för kommuner ochhaft betydelse bli mallharRegeln attgenom en

vårdinstitutioner och administra-exempelvis skolor,landsting vid byggen av
skrift ochkommunförbundets KommunernaEnligt Svenskationsbyggnader.

någonår form1990 hälften kommunernatillämpadekonsten nära av pro-av
målfall icke bindandemotsvarande, i de flesta dockcentregel eller ettsom
oftavarierar och i praktiken bestämsrekommenda-tion. Procentsatseneller

inte endast lös konst.från insatserfall till fall. Kommunernasandelen avser
motsvarande förfast konst gällersatsningarna sättvad gäller sommen

sina verksamheter i lokalerhyr inblivit vanligt kommunernadet attstaten att
eller stiftelser.företag, kommunala bolagprivataoch hyrsbyggs ut avsom

fast konst kommaambitioner insatser medDärmed kan kommunens om
också kommunen harkonstaterasallmänt kan ägaransvarundantag. Rent att

offentliga miljöerna i kommunerna.deliten delför endast aven
någonsamtliga landstingfrån Landstingsförbundet tillämparuppgiftEnligt

enskildaden torde i devarierar,procentregel. Procentsatsenform av
och 2 %.mellan 0,5 %landstingen ligga

framhålla för delenprocentregelnfinns anledning ävenDet statensattatt
byggkostnademafast länkning mellanriktningsgivande ochvaritendast att en

förekommit sedan slutetför konst inteekonomiska insatsernaoch de av
för varjeanvisades statsbudgetendå för konstanslag1930-talet överett

år kommit inågra 1980-talet har anslagenunderför sig. Endastbyggnad upp
byggkostnaderna. Anslags-de statliganivå motsvarande procent avenen

tillgängligabedömningallmängrundatstilldelningen har resurseraven
jämförelsenivå.enprocentregeln angivitvarvidoch behov en

Nya förutsättningar

fastighetsförvaltandeByggnadsstyrelsen och andraBolagiseringen myn-av
iför statlig verksamhetlokalerbyggandetinnebär bl.a.digheter att av nya

det statligabolagiseringi enskild regi. Dennautsträckning sker avstor nu
beställsfasta konstför förvärv denpåverkar formernabyggandet som avav

års budgetpropositionnybyggnation. I 1994konstråd samband mediStatens
utsmyckning ochambitionsnivån för konstnärligframhålls statligadenatt
med bestämdjämförastidigare kangestaltning inte sätt ensamma som

insatserstatligabyggandet. Behovetför statligakostnaderna detandel avav
målet offentligutifrån skapaövergripandedetbedömasbör i stället att en

199394: 100,framträdande inslag propnaturligt ochmiljö, där konst är ett
59.bil. 12 s.
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Bakom propositionsuttalandet låg bl.a. ansågsdet inte lämpligtatt att
Konstrådet förser de fastighetsbolagen med fast konst eftersom dessanya
bolag inte någonskall ha ställning förhållandei till de myndigheterannan som

deras hyresgäster andra konkurrerandeär än bolag fastighetsmarknaden.
Genom de fastighetsbolag förvaltar statliga byggnaderatt privat-ärsom
rättsliga ansågssubjekt det vidare allmänt olämpligt Konstrådetrent att
bekostar fast konst tillfaller dem den fasta konsten blir fastighets-som -

egendom.ägarens Därtill kommer helstatligt fastighetsbolagägda iatt nu
framtiden kan komma ägandestruktur. Dessa betänkligheteratt en annan
gäller inte fast konst tillförs Fastighetsverket och Fortifikationsverketsom
eftersom dessa statliga myndigheter.är

Inköpen påverkaslös konst i mindre grad förändringarna i byggandeav av
och förvaltning lokalerna för statlig verksamhet sådaneftersom konst blirav

egendom fastigheten i vilkenstatens äger den placeras.oavsett vem som
Den situationen ocksåmedför vissa beräkningstekniska konsekvenser.nya

Tidigare förelåg inga svårigheter i fastställastörre vad skulleatt som anses
rimligt beräkningsunderlag för procentregel. Genomett Fastig-vara atten

hetsverket och Fortifikationsverket för mycket mindre delsvarar en av
byggandet för ändamålstatliga vad Byggnadsstyrelsenän och Fortifikations-
förvaltningen tidigare gjorde har beräkningsunderlaget minskat. Man kan
möjligen ocksåhävda Vasakronans och Akademiska Husatt byggnationer

ingå sådantbör i beräkningsunderlag eftersom de statligt helägdaett bolag,är
inte samtidigt det refereratsaccepterarmen som man resonemang som ovan

från budgetpropositioner.
påpekatsSom har enprocentregeln i praktiken inte tillämpats beräk-som

ningsgrund i egentlig mening sedan 1930-talet. Den fungerathar målettsom
och jämförelsenivå. dåRedan enprocentprincipen etablerades observeradesen

behoven konstnärlig utsmyckning starkt skiftaratt mellan olikaav typer av
byggnader och regeln därmed inte bör tillämpas strikt. Vidareatt har insat-

med tiden kommit utökas till inte enbart gälla nybyggnationeratt attserna -
fastighetsbeståndäldreäven förses med lös konst. Statens konstrådsnu

uppgifter utökades redan 1969 till omfatta lokaleräven förhyrsatt som av
statliga långtmyndigheter, dvs. innan alla statliga myndigheter började för-
hyra sina lokaler.

Konstrådet ihar olika sammanhang hävdat rådets förvärvsanslag böratt
baseras enprocentsregeln och hemställde i sin fördjupade anslagsfram-

årställning 1992 det därtill skall för konstinsatser föratt utrymmeges
myndigheter i förhyrda fastigheter och i äldre fastigheter fåttinte tidigaresom

Rådetkonst. menade samfinansiering med de statliga fastighetsbolagenatt
efter såvälhand kan möjliggöra återupprättandeenprocentregelns nöd-som
vändiga insatser med lös konst för myndigheter i äldre förhyrda fastigheter.
Rådet framhöll det behövs tydliga direktiv till bolagen vikten fortsattatt om av
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den kompe-från För säkrafasta konstenden ägarensatsning attstaten.-
tidigare skerådet finansieringenKonstrådet borde enligtinnehar somtens

1990-talet medvid mittennedeventuelltrådets föranslag trappasöver att av
hälften kostnaderna.då för drygtskallbolagensikte att avsvara

fastigheter special-199394årsredovisningKonstrådet anför i sin att som
underhyreskontrakt binderverksamhet medför statensomanpassats en

ändamålsfastigheter principi bördvs.överskådlig till lokalernatid om---
finansierad ellersatsningenkonstnärligamed denenprocentreglenfattas av

rådet.samfinansierad av

Framtida principer

offentligaitill konststatsbudgetenanslagenkanmin mening överEnligt
Skäl för detenprocentregeln.tillämpningstriktgrundasintemiljöer aven

angivitshar ovan.
byggkostnader. Degrundasenprocentprincipenytterligare skälEtt är att

och böremellertidmiljö gälleroffentligiför konstinsatsernastatliga mer -
utplaceringbl.a.byggande. Hit hörmedsambandiinsatsergälla än avmer -

verksamhetstatligförlokaler hyrsoch iäldre lokalerilös konst statens som
Därtill kommerinformation.rådgivning ochfastighetsägare,statligaickeav

värden i denkonstnärligainförlivavid behovetläggasvikt bör attstörreatt av
mening.i vidoffentliga miljön

procentbe-mekaniskalltså inte baserasResurstilldelningen kan en
fåröverväganden. Mankulturpolitiskagrundasi ställetbörräkning. Den

framåt användaslång kommertidenprocentregeln underändå att somattanta
fast etablerad ideneftersominsatser äri debattenreferenspunkt statensomen

jämförelsenivåofta tjänarfortfarandemedvetandet och trotsdet allmänna som
länge.tillämpatsintei praktikendenatt

medel itilldelningengälltendastemellertid inteEnprocentregeln har av
ekonomiska insat-nivå för hur deocksåstatsbudgeten storaangettutan en

Erfarenheternabyggnadsprojektet.enskildai detskallför konst varaserna
Konstrådetnivå insatser.dessalämpligi ärvisar stortprocentatt enen

helfinansieradesinaomfattningenutgångpunkt föranvänder detta avsom en
då dessasammanlagda insatsernaoch denybyggnationervidinsatser av

beroendedock,förekommerAvvikelsermeddelñnansieras part.annan
medminskatenderarVidare stor-karaktär. attbyggnationens procentsatsen

byggkostnadema.totaladeleken av
oftakannybyggnationerstatligavidinsatserDå konstnärliga görs en

skalloch lös konstför fastkostnaderna sammantagetutgångspunkt attvara
Lika litetbyggkostnadema.totaladeungefär som nuprocentmotsvara aven

tillregelmässigtbyggkostnadema avsättasbestämd andeldockbör aven
varjetillmed hänsynmåsteomfattningen avvägasinsatser,konstnärliga
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byggnations särskilda förutsättningar. sådanaSom grund för prioriteringar
Konstrådetkan de kriterier redan använder ligga, dvs. arkitekturenssom

kvaliteter, byggnadens funktion och grad offentlighet önskvärhetensamtav
få Rådetgeografisk spridning landet satsningarna. bör enligtöverattav en av

ocksåmin eftersträvamening ökad koncentration insatsernaen av genom en
såväl rådetminskning antalet projekt vilka sig i antalet verkav engagerar som

rådeti de projektenskilda stöder.
Vad gäller byggnationer inte sker i Fastighetsverkets eller Fortifika-som

rådetsföreslåstionsverkets regi insatser vad gäller fast konst tillbegränsas
ändamålsfastigheter rådetsoch samfinansieras vilketmed reducerarägaren

åtagandenekonomiska vidare 10.2.2.se
frågacentral det lämpligt beställer och eventuelltEn är är att statenom

bekostar fasta konstverk kommer tillhöra aktiebolagsägda fastigheter.attsom
föreslåsKonstrådetAtt inte ekonomiskt bidra till fast konst i bolagsägda

konkurrensförhållanden.placeringsfastigheter hänger med Desamman nya
förhållandefastighetsbolagen skall ha ställning i till myndighetersamma som

konkurrerande fastighetsmarknaden.potentiella hyresgäster bolagär som
ändamålsfastigheter eftersom fastigheterFör gäller knappast detta dessa är

statliga verksamhet för vilken de byggs. innebär intebundna till den Det att
måstekostnaderna för den fasta konsten med nödvändighet bekostas av

Konstrådet. kan själva för konstinsatser i sin bygg-Bolagen avsätta resurser
fast främjasnation. Man kan möjligen tänka sig satsningar konst kanatt

sådant för-direktiv till de helägda fastighetsbolagenstaten ettav mengenom
farande skulle strida grundidéema bakom bolagiseringama. Attmot en av

förbehålla bekostadavtal statlig äganderätt till fast konstgenom en genom
Konstrådet medföra praktiska problem och inteskulle stora synes vara en
framkomlig väg.

fastighetsförvaltande bolagen förutsätts marknads-De statligt ägda agera
månavkastning. sammanhanget bör i denmässigt med krav I noteras att

finansierar fast innebär kostnaden via överförsbolagen konst det hyranatt
för fastaden statliga hyresgästen. För kan därvid kostnaden denstaten

bli den bekostats med bidrag till fastighetsägarenkonsten densamma som om
fråndirekt hyrande myndigheten.med den skillnaden denatt tasresurserna

Om bekostar fast konst till icke-statliga byggnationer uppkommerstaten
får två gångerför betala konsten dels i form bidrag,viss risk att staten av-

låtermyndigheterform förhöjd hyra. gäller särskilt bolagdels i Det närav
frånfristående lokaler myndigheten sedanhelt byggaär staten nya somsom

i för-regleras tidigt stadiumhyr. därför viktigt hyresvillkorenDet är att ett
fastighetsägare och blivande hyresgäst.handlingarna mellan

den fasta konsten kommer in i bygg-diskussionernaJu omsenare
rimliga Detblir möjligheterna den ärsämre att ge resurser.processen,

också för fast konst ochanledning angeläget kostnadernadenna tasatt uppav
denlåses förhandlingarnai princip fast redan i det inledande skedet omav
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framtida hyran mellan byggaren och den kommande hyresgästen. Erfaren-
fasta fårheterna visar den konsten ofta vika i ansträngningamaatt att pressa

ned hyreskostnadema och den blivande hyresgästen låteri bland sig nöjaatt
Konstrådetkonstmed den lösa ställer till förfogande.som

formerNya insatserav

förhållandentidigare regeringen har pekat det önskvärtDen deäratt att nya
bolagiseringamainträder i och med inte medför monumentalkonst iattsom

Konstrådetoffentliga miljön minskar och detden angeläget studeraräratt att
förutsättningarna finna stimulera tillkomsten monumental-sättatt attnya av

offentliga miljön 1992932100 årskonst i den prop. bil. 12 94. I 1993s.
Konstrådetbudgetproposition sades vidare bör ha möjlighet med välatt att en

bidragsgivning stimulera konstförvärv.avvägd bolagen till Förhoppningen
liksom dittills statliga för fastighets-bolagen de myndigheternaattvar -

Konstrådets frågorförvaltning kommer utnyttja kompetens i konst-att om-
Konstrådets frånerfarenheternärlig utsmyckning. samarbetet med affärs-

ansågs på.härvidlag lämpliga bygga vidare förhopp-verken Dessaattvara
rådetsningar har emellertid kommit skam expertis har inte kommit att-

utnyttjas i dessa sammanhang.
Konstrådet har markerat sin beredvillighet söka former för sinatt nya

förklaratverksamhet och sig berett särskilda satsningar för igöraatt att
ekonomisk samverkan med tävlingar,konstnärlig och prövaparternya nya

installationer och okonventionella för skärpa och förnyamiljöer, attgrepp
för konsten i samhällsmiljön.förutsättningarna

stimulera tillkomstenFör söka monumentalkonst i densättatt attnya av
Konstrådet ocksåoffentliga miljön vill utveckla satsningar med störresom en

på offentligafrihet inriktar sig det eller platsen,rummet utangemensamma
Rådetnödvändig koppling till byggande. finner det naturligt medett att

utgångspunkt såvälsamverka fastighetsbolagplatsen med medsom som
sådanoch andra och pekar fungerande exempelkommuner att sam-

rådetfinns i bl.a. Danmark. Detta torde innebära inte nödvändigtvisverkan att
sig böra begränsa sina insatser till statliga hus och deras omedelbaraanser

ocksåRådet försesig kunna vidare till andraomgivning. änattmenar
Rådet har redan samñnansierat projekt medstatliga verksamheter med konst.

landsting.kommuner och
Konstrådetsutveckling roll enligt de skisseradefinnerJag att en av

målmedvetetrådetönskvärd bör söka formerplanerna ochär attatt genom-
rådgivning.både ekonomiska bidrag och Förföra dem, attgenom genom

utgå byggarefastighetsförvaltareskall till andra statligaekonomiskt bidrag än
måste föreligga. förslag bidrag riktat tillsärskilda skäl Mittdock ett nyttom
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kommuner, landsting och fastighetsföretag ligger i linje sådanmed en
utveckling se 10.3.

8.7 Jämställdhetsaspekter

Vid konstrådStatens projektledarnaär ansvariganärmast för inköp lösav
konst och beställningar fast konst. Hälften projektledarna kvinnorärav av
och hälften 199394män. 35 % de drygt l 300 inköpta lösa konst-var av
verken utförda kvinnliga konstnärer och 65 % manliga. Av de verkav av som
köptes kvinnliga projektledare 47 % utförda kvinnliga konstnärerav var av av
och 53 % manliga. De verk förvärvades de manliga projektledarnaav som av
hade däremot mycket ojämn fördelning upphovsmännens kön: 30 %en

verk kvinnliga konstnärer och 70 % manliga.var av av
Under 199394 avsynade och godkände Konstrådet 56 beställningar av

fasta konstverk. Beställningarna fördelade sig till 40 % kvinnliga konst-
och 60närer % till manliga. Kvinnliga projektledare 52 % sinagav av

beställningar till kvinnliga konstnärer och 48 % till manliga. Av de manliga
projektledarnas beställningar föll 24 % verk kvinnliga konstnärer ochav
76 % verk manliga.av av

Den delen 65större % Konstrådets inköp och beställningar föllca av- -
Änalltså budgetårangivet manliga konstnärer. markant kvinn-är attmer

liga projektledare fördelade sina inköp och beställningar i lika mellanstort sett
kvinnor och medan demän manliga projektledarnas inköp och beställningar
visade övervikt för verk manliga konstnärer.storen av

Konstlivet domineras manliga konstnärer och manliga beslutsfattare.av av
Bland konsthantverkarna har emellertid kvinnor länge utgjort andel.storen
Mycket påtyder allt fler kvinnliga konstnäreratt deltar konstscenenunga
med allt självtillit och därmed ocksåstörre får möjlighet visa sin konst-att
närliga kvalitet och styrka. Det kommer sikt leda till jämnare för-att en
delning inköp och beställningar kvinnliga och manliga konstnärer.av

Mitt förslag till inriktning och organisation de statliga insatserna förav
konst i offentlig miljö medför inte någrai sig ändrade förutsättningar för
jämställdhet mellan könen. Jag någonemellertid inte könskvoteringattanser
bör vad gäller inköp och beställningargöras konst för den offentliga mil-av
jön. Kvinnliga konstnärer skall bedömas efter kriterier manligasamma som
varvid den konstnärlig kvaliteten bör avgörande. Om kvinnor miss-vara nu

kan det ha sin grund i skilda värderingsgrunder tillämpas föratt mängynnas
och kvinnor och och den traditionella mansdominansen lett till manligaatt att
värderingssystem har företräde. KonstrådetsVid inköp och beställningar
199394 gynnade de manliga projektledarna markant manliga konstnärer.
Manliga beslutsfattare bör sådanamedvetnagöras prioriteringar före-attom
kommer.
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ochi statliga styrelsereftersträvas bl.a.könsfördelningjämnaDen som
fortsatt jämnEnjämställdhetsaspekterna.betydelse förnämnder har stor

och fortlöpandeoch referensgruppernämnderi styrelser,könsfördelning
siktoch kommermellan kvinnorprioriteringarna mänuppmärksamhet

kvinnliga ochbeställningarinköp ochfördelningjämnareatt avge en
manliga konstnärer.

Utvärderingar8.8

miljöer torde ii offentligainsatser för ochkonstnärligaUtvärderingen av
uppstå ocksåsvårigheter dem kannågra andraerbjuda änprincip inte som

tillämpligautvärderingsmetoderutvecklakulturområden. Arbetetandra att
framåt både i Sverige ochfortskulturområdet har under utom-inom senare

modellerkommerKulturutredningenmedräknar presenteralands. Jag attatt
område utredning gällerockså mindettillämpaskanutvärderingför som

Kulturutredningen kom-till demanslutasutvärderingar kanfortsattaoch att
några förutsättningarnasynpunktervill dock lämnaredovisa. Jagattmer

offentliga milji deninsatsernautvärderingför av
måloperationaliserade kanmyndigheterberördamåste kräva attMan av

deinsatser ochutvärderar sinadeverksamhet,för deras attställts attuppsom
årsredogörelser ochutvärderingarna iresultatenredovisarkontinuerligt av

anslagsframställningar.
viss verk-utvärderingarmeningsfullaovanligtheltinteDet attär av en

utvärderingsaspektemaomöjliggörsförsvåras eller attsamhet rent genomav
frågaiBidragsbestämmelserpåbörjas.då verksamheten t.ex.beaktasinte -

myndighetensanvändning ochbidragetsredovisningmottagarens avom -
utvärderingar.kommandemed tankeutformasbidragshantering böregen
utvärderingartankemedrutiner börandraoch upprättas attRegistrering

förmåste gällerDettautvärderingför avsättas.Resurserunderlättas.skall
områden.andraoffentliga miljöni denkonstnärliga insatser som

kanstyckkostnaderochfrekvensangivelser,måttEnkla procentsatsersom
området resultatenochkonstnärligadetinomverksamhet ävenbelysa aven

verklighetfångar komplexainte in denochmissvisandede dockOftaden. är
insattmånga fall effektenlåter iExempelvis sigbeskrivas.skall av ensom

samspelandemängdberoendeutfalleteftersomavläsas äråtgärd inte av en
kärnanDärtill kommerisoleras.kanbetydelse interespektive attfaktorer vars

Något helt gil-försök till mätningar.undflyrverksamhetenkonstnärligai den
förhoppnings-troligen ochvikvalitet kommerkonstnärligmåtttigt t.ex. -

aldrigvis att se.-
tilllitautvärderingar ochavstå från regelrättafall harvissaiAtt attman

hindraromdömeocherfarenhetgrundadebedömningar suntallmänna
såutvärderingsmetodersystematiskaanvändabörintenaturligtvis att man
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långt det möjligt. områdetInomär för offentligt konst bör berörda myndig-
heter föravsätta utvärderingar, sådana,planera för följa utvecklingenresurser

området, själva låtautföra och utomstående expertis utföra utvärderingar.
Man bör beakta vissa utvärderingar kan förenadeatt typer med ganskaav vara

kostnader. Det torde oftaexempelvisstora lämpligt friståendeanlitaattvara
bedömare vid värdering den konstnärliga halten genomförda insatser iav av
den offentliga miljön och utifrån medför naturligtvisatt engagera personer
särskilda kostnader. Det vidare viktär resultaten utvärderingarnaattav av

såsprids erfarenheterna ocksåkan komma andra med föratt miljö-ansvar
gestaltning till del.
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9 Förslag till ansvarsfördelningny

9.1 Ansvarsstruktur

Administrationen de statliga insatserna skall präglas effektivitet. Orga-av av
nisationen insatserna skall tydliga för dubbleringarav ochmottagaren,vara

bör såvälundvikasomvägar vad gäller beslut genomförande. En godsom
avvägning mellan arbetet med förvärv konst och andra insatser infor-av som

rådgivning,mation, uppföljning och konstbildning skall eftersträvas.
För organisationen skall deatt krav angivits föreslårmotsvara som ovan

jag förändrad och tydligare ansvarsfördelning för de statliga insatserna.en
Statens konstråd föreslås få insatser med fast konst huvuduppgiftsom

medan Statens konstmuseer rådetsövertar uppgifter vad gäller inköp och
utplacering lös konst. Till motiven for detta återkommer jag i avsnitt l 1.1.av

föreslårJag vidare Boverkets bidrag för konstnärligaatt insatser i bostads-
områden avvecklas och härför överförs till Konstrådetatt ochresurserna
används i första hand till bidrag riktat till kommuner,ett landstingnytt och
bostadsföretag för stimulera till konstnärligatt gestaltning offentligaav
miljöer.

.Det statliga bidraget för konstinköp till folkparker, Folkets hus, bygde-
gårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler föreslås kvarstå i sin
nuvarande form påoch nivå.nuvarande

9.2 Konstrådet

Synpunkter Statens konstråds verksamheter lämnas olika ställen i texten
i anslutning till beskrivningen de olika verksamhetsgrenarna. Nedanav ges
några övergripande omdömen.mer

En fortsatt utveckling monumentalkonsten kräver inte endast konst-av att
närer i gestaltningen offentliga miljöer också det finnsengageras utanav att
kompetenta beställare. Konstrådet har sedan länge mycket betydelsefullen
roll beställare monumentalkonst ingen beställare har kontinu-som av annan-
erligt och med motsvarande arbetat med konstnärlig gestaltningresurser av
den offentliga miljön. Det angelägetär de erfarenheter och kunskaperatt som
rådet förfogar till föröver konstforrntas med starka traditi-att tryggavara en
tioner i landet.

Konstrådets verksamhet innebär samtidigt stimulans för konstlivet ien
arbetsmöjligheter förstort konstnärer skildaatt att kategorier ochgenom ge av
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galleriernavisaskanuttryck demkonstnärligaandra än somutrymme
begränsademiljöer dei vardagligaockså når publik änoch annanensom

i konstlivet.aktivt deltargrupper som
dock medkonstråd bibehålls myndighet,alltsåföreslår StatensJag att som

Arbetsbelastning ochorganisation.arbetsuppgifter ochförändringarvissa av
arbets-räknar medoförändrade. Jagemellertid ianslagsnivå attblir stort sett

rådet.finnas vidpersonalen kommernuvarandeuppgifter för den att

rådet dessochfast konst harutförandeochbeställningarVad gäller av
byggherrar,medför samarbeterutinerfungerandeutvecklatprojektledare

innebärochinlemmade i byggprocessen attandraocharkitekter är somsom
Också formernai byggprocessen.på tidigt skederådet in redankommer ett

uppgifterdelämpade förvälarbeterådet anlitade konstnäremas ärför de av
uppdragen.medförenadeärsom

bolagi-följdförändratsrådets hararbeteförFörutsättningar avsom
Konstrådet pekatharbyggandet.statliga attdetdelseringen stor avenav

byggandetstatligai detförändringarnafrånfaller imånga beställare genom
också framförtRådet harfastighetsförvaltningen. attstatligai denoch upp-

byggnads-för denlivsviktigaHusAkademiskaoch ärVasakronanviadrag
förändringar,sig till dessaRådet harmonumentalkonsten. anpassatrelaterade

givit.statsmakternaanvisningardeföljaalla punkterdock somutan att
situa-till denanpassninggradvisRådets agerande kan nyasom enses

för ochformerdefinitivanå tillframefter handsiktemedtionen att mer
ägarförhållandena vadtill dehänsynmedinsatsernabegränsningar nyaav

rådet hävda denförsöktharDärigenomfastigheter.förhyrdagäller statenav
bolagi-föruppgift verkasinochbyggandet attställning i attfasta konstens

tillkomstenskall leda tillintefastighetsägandetstatliga attdetseringen avav
miljön minskas.offentligai denfast konst

välprojektvid valetrådet tillämparprioriteringsprinciperDe synesavsom
offentliga miljön.i denfast konstmedinsatsersyftet medmedlinjei statens

hårdaganskadenbrytaönskvärtemellertidPå detsikt torde att uppvara
forvaltningsbyggnader,i synnerhetbyggnader,tilllåsning insatserna somav

endastindustrimiljöer harochFabriks- ettrådets verksamhet.kännetecknar
medemellertidhängerDetta attrådets verksamhet.ilitet sammanutrymme

medverkaffärsdrivandemedtillsammansskettfrämstbyggnationersådana
bolagisering-följdår tillminskat bl.a.samarbete underrådetsvilka avsenare

mening,i vidarerniljögestaltningmedkompletterasbörInsatser ävenarna.
önsk-pekatRådet självtharlandskapsarkitektur.exempelvisinbegripet

för-varitgrad varithögiinsatsernasådan vidgning. Attvärdheten av en
medelstilldelningenförklaring inaturligharbyggnader attmed avbundna en

insatsernavidgningEnhus.byggnationenstatligadenvilathävd avav
också projektde ärkoncentrationförutsättaemellertid somtorde aven
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bundna till husbyggnationer, både vad gäller sådanaantalet projekt och i en
del fall också rådetsstorleken insatser i de enskilda projekten.av

konstrådsStatens insatser inom rniljögestaltningen omfattande och detär
svårt få samlad överblickär dem. svårtDet därmedöveratt är göraen att en

allmän bedömning den konstnärliga kvaliteten. Därtill kommer deav att
konstnärliga måsteaspekterna insatserna in isättas sammanhangstörreett
eftersom konsten endast många faktorerär skall samspela ien av som en
helhet.

Den nivån ofrånkomligenkonstnärliga blir såskiftande i omfattandeen
verksamhet Konstrådets. i måsteAtt de bland misslyckassom acceptera,man
bl.a. därför det Önskvärt med kontinuerligtär nytänkande och vissatt ett en
djärvhet bådei satsningar-na, vad gäller de konstnärliga visionema och i valet

konstnärer. finns rådetsDet dock grund för insatser vadsäga gälleratt attav
fast konst nivå.i Mångahögär Sveriges framståendestort mesten av
konstnärer långaengagerade i arbetet. Den erfarenhetär arbeta med konst iatt
offentliga miljöer inarbetadeoch de arbetsmetodema och samarbetsformema
med andra i byggprocessen tillgång. Resultatenär har inte sällan blivitstoren
mycket goda.

Konstrådets förvärv lös konst har betydelse tillförastor attav genom
konstsamling brett urval svensk samtidskonst kommerstatens ett av som

många medborgare till del. Det finns ingen ifrågasättaanledning inköps-att
politiken naturligtvis i efterhandäven kan ställa sig tveksam till vissaom man
inköp. intryckMitt dock inköpen i alltförär utsträckning varit inrik-att stor

påtade mindre verk. Det hade enligt min mening varit önskvärt med större
selektivitet och koncentration i inköpen och ansträngningar gjortsstörreatt
för finna placering för fåverk inte kanäven traditionell hängningatt som en

eller uppställning podium.vägg
Vidare det uppenbart inköpenär är lös konst har varit alltför många iatt av

förhållande till vad faktiskt har påplacerats myndigheterna. Konst-utsom
rådets lager icke placerade konstverk binder kapital betydandeett stor-av av
lek. Det naturligtvis brist antal inköptaär verk ligger i lager.att ett storten
Visserligen har det varit nödvändigt för Konstrådets projektledaare förfogaatt

lager konstverk för kunna ställaöver kollektioner för utplace-ett av samman
påring myndigheter helt beroende vad vid visst till-utan att ettvara av som

fälle funnits tillgå konstgalleriema. svåiförklarligtDet emellertidäratt att
Konstrådet, sitt lager kontinuerligt fylls med nyförvärv,trots stora som
inte långakunnat förkorta den kö myndigheternänmvärt lämnat inav som an-

fåsökningar måste åtminstonekonst placerad hos sig. Det delvis beroattom
inköpsordningen ogenomtänkt och de administrativa rutinernaäratt

oflexibla.
KonstrådetMan kan vända sig till få rådför idéer, och upplysningar.att

Rådet i sin fördjupadehar anslagsframställning framfört denna mottagandeatt
informationsverksamhet relativt väl utvecklad den uppsökandeär attmen
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behöver ökade Jagtillräckligt utbyggd ochinteverksamheten är resurser.
bedömning.dennadelar

Önskemål alldeles lätta hantera. Brukamasbrukarmedverkan inteär attom
lång-och kan kollidera medtillfälliga i flera bemärkelserönskemål oftaär en

målmedvetenhet i insatserna.kvalitet ochsiktepolicy medsiktig
nå.dem villskiftar bland IFörståelsen konstnärliga insatserför man

Konstförening, 1982,Sveriges Allmännaoffentlig miljölivKonstverkens i
motståndoftaexperimenterande konstSydhoff röntpekar Beate127 atts.

bilder eller, det gällerpersonalhåll föredrar lösaoch närfrån att man
framför initiativtraditionella former,okomplicerade ochskulptur, attmer

miljön.ikonstenintegrera
alltså kanske främstförekomma,konstnärliga insatser kanMotstånd mot

Om placerarlåg liten konst.utbildning ochmedhos att se manvanapersoner
omgivning fram-människorsinformation iförklaring ochkonstverk utanut

Kulturrådets bl.a.delrapportSe vidarenegativa reaktioner.lättkallar det om
kulturrådfrån Statensdeltagandet kulturlivet. Rapportvidga iAttbildkonst:

211991:3, s.
finns naturligtvispessimistiskt. DetalltförmöjligenBilden är exem-ovan
också sådan bryterpositivt intresse,med ochkonstpel möts stort somatt

sig brukarnaskall Atthur konstföreställningar närmainvanda ut.mot seom
såKonstrådets härvidlaginsatserfråga pedagogik. görsgradhögiär omen

Uppföljning deöverlämnandet konsten.tilli anslutningendast avavgott som
mycketförekommer endastinsatsernapedagogiskainformerande eller spora-

konstföreningareller medpersonalmyndigheternasmedSamarbetetdiskt.
utvecklat.mycket litetmyndigheternavid är

Konstrådetsingårbeställningarbildas vidsamrådsgrupper utöverdeI som
för denprojektledare ochockså byggherrensprojektledare representanter

godkännande krävsutnyttja lokalerna. Detskall ärmyndighet parter varssom
efter ansökan skallplacering lös konstVidkonstverk.beställningför avav

mottagarens dvs.rådet riktlinjer inhämtaangivnaenligtprojektledarna av -
önskemål. symptomatisktkan tyckasDetanställdasinte demyndighetens, -

mottagandegäller deneller mottagarnabrukarnarådets samarbete medatt
själva deSålunda myndigheternapersonalen där.intemyndigheten, utser

i beslutsprocessen.inlemmadeför brukarna ärrepresentanter som
vid val konst intebrukarmedverkan ärbetonatsOvan har att av

Konstrådet funnit helt till-inteanmärkningvärtfögaoproblematisk. Det är att
rådetsiinstämmersådan medverkan. Jagförformerfredsställande egen
särskilt itillräcklig,inteverksamhetenpedagogiska ärden settbedömning att

beställningsverksamheten.inköps- ochomfattandeförhållande till den
brukarmedverkanväl fungerandehurnågra lösningarintekanJag enge
direkta kontaktermig dockDetskulle kunna garanteras. mersom omsynes

önskvärda,arbetsplatsernakonstföreningaroch medmed brukarna vore
påverka förnyamyndigheternaockså skulle kunnadärför det attminstinte att
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konstbeståndet hållaoch det levande tillsammans med de anställda. Insatserna
borde vidare kunna såutsträckas de inte begränsas till ske i sambandatt att
med utplaceringen. Samarbete med Sveriges konstföreningars riksförbund
och andra organisationer borde kunna utvecklas. Ett kontaktpersonernät av
skulle kunna etableras.

Rådets registreringsrutiner otillfredsställande, vilketär bl.a. leder till detatt
svårt få fullständigär och korrekt bild verksamheten.att De möjligheteren av

datatekniker erbjuder rådethar inte förmått tillgodogöraännu sig fulltsom att
Samarbetet med Statens konstmuseer vad gällerut. överlämnande av upp-

gifter den utförda fasta konsten och den beställda lösa konsten har varitom
osrnidigt vilket i försvåratonödan Statens konstmuseers tillsynsuppgifter.

konstrådsStatens organisation otidsenlig i fleraär och avseenden brist-
återkommerfällig. Jag till detta i avsnitt 10.7.

Om flera de brister berörts kan säkerligen rutinmässigt häv-av som ovan
das pådet beror inte varit tillräckliga. Likaatt rutinmässigtatt kanresurserna

sådana invändningar anföras myndighet måstemot kunna prioritera iatt en
sina Jag vill med viss emfas betona myndighetens förresurser. eget attansvar
tilldelade medel används lämpligt Visserligen Statens konstrådssätt.ett är
huvuduppgift fysiskt föra konst i offentliga miljöer,att rent ut men menar

allvar med i uppgiften ligger ocksåden tillgänglig pågöraatt attman annat
måste ökadesätt det det kan innebäraäven inköp ochsatsas attresurser om

beställningar kvantitativt minskas.
Konstrådet budgetåretöverskred 199394 sitt reservationsanslag med

6,4 mkr. Detta tillsammans rådetsmed alltför lager lös konst och destora av
svårigheter rådet i detta har förkorta långaden kö myndighetertrots attav av

fåönskar konst placerad hos sig tyder inte bara brister i administra-som
tionen också rådets uppgifter alltför vida förhållandeti rådetsutan är tillatt
möjligheter fylla dem. Detta orsak till föreslår rådetsär jagatt att atten upp-
gifter skall koncentreras till arbete med fast konst. Också arbetet med den
fasta konsten skulle vinna koncentration.en

9.3 Sambandet fastmellan och lös konst

Mitt Konstrådetförslag skall för beställning fast konstatt medansvara av
Statens konstmuseer skall för inköp och depositioner lös konst tillsvara av
statliga arbetsplatser kan väcka debatt. någotJag vill därförväntas beröra
frågan sambandet mellan fastaden och lösa konsten i projekt.ettom

framgåttSom jag skillnad mellangör konstnärliga insatser ären som en
del i frånarbetsprocessen redan miljögestaltningens första faser och utplace-
ring lös konst inte skapad med viss miljö, platsär eller iav som en rum
åtanke. I det första fallet huvudsakligen fast konst kan konstensom avser- -
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förlös konst i ochmiljön. Utplaceringeni ärmening integrerasverkligi av
fördå inte skapats vissverkenför miljön,betydelsesig stor enmenav
stårmiljön i övrigt färdig.ske sedanoch utplaceringinköpbestämd miljö kan

på tidigt stadium exaktnödvändigt redanalltidinteheller vetaDet ettattär
förutsättaskulleviss plats. Detskall placeraskonstverk attvilka ensom

på särskild ellerjust platsmed tankeutformasbehövaverk skullealla en
måstekonsthantverk väljas med känslamålningar ochkonstmiljö. Lös som

mångaingå, kanför given platsskalli vilket desammanhangför det men en
väljolika verk as.

omfattar oftanybyggnadsprojektellerför störreEtt konstprogram ett om-
färdigställandebeställning ochmedkonstverk. Arbetetbåde fasta och lösa av

år.pågå löslång i flera Urvaltid och kanundervanligenlöperfast konst av
eller efter handfast konstbeställning görassamtidigt medkan skekonst av

fortskrider.projektetmedarbetetsom
ingårallbetydelse konstframhållitKonstrådet dethar är attstoratt somav

förutsättningen förhelhet ochgenomtänkt atti konstprogram utgör attett en
såvälhelhet, därför dennaprojektledare haruppnå detta attär att ansvaren

stånd. emellertid inte kunnatharingår, till Jagkommerlös konstfast som
inkonst planerasfast och lössamband mellanför ettfinna belägg att ett

någoni egentligkonstenKonstrådets den lösaprojekt ellerstadium itidigt att
den fasta konstenrådets kataloger, därIiintegrerasmening programmen.

vilken lös konstuppgifteringafinnsbild ochredovisas i text, som even-om
rådetutvaltsI konstprogram,komplettera denna.tuellt ett somavsomanses
fastföreslås få beställningar konstde konstnärerrepresentativt, avsomanges

inköpsbelopp. Ettredovisasendastkonstenför den lösadet ettmedan even-
i konstprogrammet.inte utvecklatkonstfast och lösmellan ärsambandtuellt

och fastrubriken Lösunderför 199394informationsfolderrådets nämnsI
påprojektledarna köperkonstlöskonstverken kankonst att somvara

helhetkankollektionertill utgörasammanställerochutställningar ensom
betydelsefullt inslagDärefterbestämd arbetsplats. sägsföroch att ettenpassa

utsmyckafår i uppdragdär konstnärbeställningarna, attdock är enen
spåras. kannågon integrationstanke Detheller här kanIntebestämd plats.

Konstrådets lös konstinköp görsavsevärd andelockså påpekas att avaven
åtanke.något projekt ibestämtutan

konstråd utplacerade kollek-många StatensdeHärtill kommer att avav
Om-myndigheterna.särskilthålls längealltidintetionerna samman

Några redovisningarskriftligaomdispositioneroch görs.flyttningar av
några användardirektiv.inteoch hellerfinns intehängningenmedtanken

ingårvisserligenden lösa konstenfasta ochdendettaMin slutsats är attav
påsamordnasochdelar ävenväljas ettkanhelheti separataut sommenen

projekt.stadium i ettsent
till denutföras med hänsynmåste givetviskonsthängning lösVal och av

sådana ingår ikonstverkenfastaoch till de närden placerasi vilkenmiljö
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Konstrådetsprojekten. urvalDetta projektledare, vilket kangörs nu av vara
praktiskt vid satsningar med tanke förtrogenhetdennes med projek-större

i Inköp, val och placering lös konst kan emellertid med likatet stort. gottav
resultat andra kvalificerade skaffar sig kunskapergöras av personer som om

förde förutsättningar gäller det aktuella projektet. kan därför inteJagsom se
något hinder fördela för fastbeställning konst och inköp ochatt ansvaret av
placering lös konst inom projekt mellan olika projektledarepersoner.ettav

framgått föreslår sådanSom jag ordning. Samordning fast och lösen av
uppnåskonst till genomtänkt helhet i projekt kan samverkanstörreen genom

tvåvid myndigheternamellan ansvariga de Statens konstmuseer och Statens
konstråd.

till konstnärlig9.4 Bidraget utsmyckning i
bostadsområden

Boverket förfogar anslagsram 15 mkr för bidrag till konst-över etten om
bostadsområden.närlig utsmyckning i Beslut i bidragsärenden läns-tas av

konstråd,styrelse efter hörande Statens har granska den konst-attav som
närliga kvaliteten i berörda projekt. Verksamheten beskrivs i kapitel

konstråd årStatens anförde i sin 1993 inlämnade anslagsframställning att
bostadsområdenbidraget till konstnärlig utsmyckning i strategisk bety-är av

fråndelse och det efter hand byggherrama, tillatt genererat stora resurser
såväl årsredovisningen förglädje för boende konstnärer. I 199394som

rådet Konstrådetframför erfarenheterna den kvalitetsgranskande rollatt av
fått från år varit positiva. sin hösten 1994 inlämnade anslagsfram-1993 I

föreslår rådet bibehålls,ställan bidragsramen granskningen bidragenatt att av
Konstrådets Konstrådetfortsätter försorg för fort-medelsamt attgenom ges

inforrnationsarbete.satt
föreslår i sin anslagsframställning för 199596Boverket däremot att

konstråds granskningsuppgift överförs förslagetStatens till länsstyrelserna. I
Konstrådetinformationsuppgiftertorde inbegripas de liggeratt nusom

förslagetavvecklas. Bakgrunden till de enligt Boverket höga kostnadernaär
konstrådsför insatserStatens under 199394, enligt verkets redovisning

000 Boverket denna administrationskostnad orimligt750 kr. ärattmenar
år dååtergång till beslutsordning gällde före 1993, läns-hög. En den som

rådfrågade konstnär vid konst-styrelserna handlade ärendena och denen
skulle enligt Boverket innebära väsentligt lägre kost-närliga bedömningen,

för administrationen bidraget kvaliteten i granskningennader utan attav
försämras.väsentligt skulle

Konstrådets för bidragsadminis-Enligt min mening kostnader sin delär av
budgetåret 199394 tillanmärkningsvärt uppgicktrationen inte Destora. ca
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000 granskat1 kr ärende. Boverkets tycks i sin anslagsframställning haper
från Konstrådetsbortsett den delenövervägande kostnader hänför sigatt av

informationskampanjtill den bedrivs i samband med bidraget.som
Givetvis fördröjs rådetbeslutsprocessen skall sig ansök-överatt yttraav

ningarna, fördröjningen inte heller den anmärkningsvärt stor.men synes vara
Skall det huvud meningsfullt med kvalitetsgranskningöver taget vara en
måste fåkunna veckor.ta ettprocessen par

Det torde ovedersägligt den konstnärliga kvaliteten insatsernaattvara
varit mycket skiftande. kan delvis hängaDet med del bestäl-attsamman en av

bostadsrättsföreningarlarna mindre inte vid hanteraärt.ex. attvana- -
någonbyggnadsprojekt och inte har erfarenheter konstnärliga insatser iav

sådana sammanhang. del kostnaderna för insatserna kommerAtt attaven
månbelasta hyran naturligtvis i viss hyresgästernas agerande vidstyr

vilket leda tillombyggnationer kan de ekonomiska inte räckeratt resurserna
till dekorationer begränsat konstnärligt värde.änannat av

rådets minst ambitiösaVid granskning har de projekten bort.sorterats
avslag har varit relativt femtedel bidragsansökning-Andelen stor ca en av-

budgetåret 199394. blivitAndelen torde ha mindreavsevärt utanarna
Konstrådets yttranden ansökningarna.över

svårt sig i vilken omfattning bidraget medverkar tillDet uttalaär att attom
bostadsområden. utgårEftersomöka satsningarna konst i bidraget med

kostnaderna för konstnärliga insatserna kan40 % de allmäntrentav man
budgetåretbidragssumman 199394 6konstatera mkratt motsvarasom av

mångaför mkr. skulle genomförtsgenomförda insatser 15 Hur dessaav som
fåkommitbidrag omöjligt Merparten torde ha statligt stödär säga.att attutan

ingåttkostnaderna hade i underlaget för statliga räntebidrag ochattgenom
kreditgarantier.

Konstrådetvi bor-projektet lämnadeI den utvärdering Konst där inav som
någontill regeringen i februari 1992 det enligt infonnatörema intesägs att var

betydelsefullt för för förstatvekan bidraget varit byggherraratt somom
gången i bostadsprojekt.konstnärlig medverkan Hos byggherrarettsatsar

genomfört flera projekt inställningen ofta kluven iellerettsom var mer
uppstår planeringssvårigheterförhållande till bidraget det grund detattav-

lång få besked eventuell tilldelning bidragsmedel. Dettatid atttar om av
resulterade enligt utvärderingen ofta i byggherrar valde endast utnyttjaatt att

lånemöj då fanns.de ligheter som
bibehållanderefererade iakttagelsema talar inte för bidragetDe ett avnyss

gångbidraget väl tagit delbenägenheten utnyttja näravtaatt synes man en-
förhållandenanågonfinns anledningdet. Det knappast äratt anta att annor-av

hälften gälldeemellertid bidragen 199394lunda Man kan notera att avnu.
med eller ombyggnationer.konstnärliga insatser inte hade samband ny-som

också sådanaomfattautvidgningen bidragsreglerna tillDen temporära attav
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projekt har alltså tagits till vilket tyder bidraget kan stimuleravara, att till
insatser.

För utnyttjandet möjligheten bidrag för konstnärligaatt instserav utan
samband med och ombyggnation torde den till bidraget knutnany- informa-
tionskampanjen Överha spelat viktig roll. huvud torde denen taget uppsö-
kande informationen ha betydelse, vilket också årstor den 1992 presenterade
utvärderingen verksamheten visade. Kampanjen sprider bl.a. idéerav och
kunskaper till olika aktörer hur kan samarbeta med kommun, hurom man en

kan finansiera och genomföra konstprojekt i bostadsområdenman ett och om
det professionella stöd fåkan Konstrådet.man genom

Sammantaget min bedömningär effekten detatt nuvarande bidraget ärav
tämligen begränsad och jag föreslår det avvecklas. Till mittatt ställnings-
tagande bidrar bör till konstnärligatt sträva medverkanatt skallman anses

naturligt inslag i bostadsbyggandetett och ivara exempelvis de stora
ombyggnadsprojekt kan förestå i områden byggdes under de s.k.som som
rekordåren. Jag förutsätter kostnaderna för konstnärliga insatseratt kommer

kunna ingå i underlaget föratt räntebidrag och kreditgarantier.
En möjlighet erhålla statligt bidrag till konstnärligatt gestaltning i bostads-

områden bör emellertid kvarstå. Det viktigaste skälet till fortsätt-ävenatt
ningsvis rikta bidrag till bostadsområdenett dessaär del mångaatt som en av
människors vardag de offentligaär miljöer där konstnärliga insatseren av -
och huvud insatseröver för skapataget trivsel, stimulans ochatt identifika-
tion framstår angelägna. Ett framtida bidragmest till konstnärerssom med--
verkan i gestaltningen bostadsområden bör emellertid karaktärav en annan
och inriktning det nuvarande.än

föreslårJag medelsramen för detatt nuvarande bidraget förs tillöver
Statens konstråd för anspråki för bidragatt tas med vidare syfte,ett nytt som

bostadsområdenutöver också skall konstsatsningar i andra offentligaavse
miljöer.

9.5 Bidraget till konstinköp till folkparker och
samlingslokaler

Statliga utgårbidrag till Folkparkerna i Sverige och till Samlingslokalorgani-
sationernas samarbetskommitté för konstinköp till folkparker, folkets hus,
bygdegårdar och nykterhetsorganisationemas samlingslokaler. Anslags-
medlen uppgår budgetåret 199495 till 3,9 mkr. Verksamheten beskrivs ica
kapitel

Folkparkerna och samlingslokalerna del offentligaär den miljön.en av
Folkparker, folkets hus, godtemplargårdar bygdegårdaroch spriddaär över
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institutionaliseradefrånlångt detockså glesbygd,ifinnsochhela landet
och konstenmänniskormångaförmötesplatserkonstlivet. De är avgrupper

bildkonstmedkontaktiinte kommernår tilldär ävenut grupper som
år. Hurbesökmiljonerhar 11-12Folkparkemagallerier.och permuseer

känt,intesamlingslokalerna närmare2 300 äri demånga besök görs casom
tiotals miljoner.uppgår fleratilldemen

erfarenheternaanalyseratuppdragkulturråd regeringensharStatens
bekräf-haranalyserkulturlivet. Dessaideltagandetvidgafrån medarbete att

samlingslokalorganisationernas konst-ochfolkparkemasbetydelsentat av
Kulturrådets analysernå bildkonst.meddå gällerdetverksamhet gerutatt

med intresseskallför konstförutsättningarna mottasockså handenvid attatt
nåvillför demvälbekantamiljöeri ärdenökar manpresenteras somom -

besöker dessa.demförvanligensamlingslokaler ärochfolkparkervilket som
förviss betydelseocksåhar sättverksamheten annatberördaDen

lokalföreningarförinkörsport atti landetkonstlivet attute vara engenom
konstföreläsningar.ochutställningaranordna arrangeraegna

ochinkomstkällaoväsentliginteverksamhetenkonstnärerna är gerFör en
Därtill kommerregionen.utanför denverksinavisa ävenmöjlighet egnaatt

förut-eftersomutmaningarkonstnärligasärskildaerbjuderfolkparkemaatt
från gällersig demskiljerdärkonstenmonumentalaför densättningarna som

sammanhang.många andrai
användsfunktion och sättviktig ettbidragetfyllermeningEnligt min en

konstnärliglämpligskallsamlinglokalersyftetväl att enmotsvararsom
kontaktikommamöjlighetermånga människor attochutsmyckning att ge

också ytterligare attBidragetbildkonst. genomgod resursermed genererar
ungefärförgivareandraochparker, kommunerenskildatillskjutsmedel av

bidraget.statligadetbelopp somsamma

ochfolkparkerkonstinköp itillbidragetstatligadetMin slutsats är att
utgå formibörbidragetbibehållas ochsamlingslokaler bör somatt samma

nu.



10 Fast konst

konstråds10.1 Statens framtida uppgifter

föreslårJag Statens konstråds uppgifter koncenteras till arbete medatt
Rådetmonumentalkonst. bör enligt min mening bibehålla sin uppgift att

beställa sådanoch förvärva konst till statliga myndigheter. I konsekvens där-
föreslårmed rådetsjag uppgift förvärva och placera lös konst försatt att över

till Statens konstmuseer.
En uppgift för Konstrådet föreslås bli bidrag till kommuner,attny genom

landsting och bostadsföretag stimulera dessa till ökade insatser för konst-
närlig gestaltning den offentliga miljön. Särskild uppmärksamhet bör där-av
vid projekt inriktningmed förnyelseägnas och utveckling de konst-av
närliga insatserna. Bidrag skall utgåkunna till såvälkonstnärliga insatser av

tillfällig Konstrådetkaraktär. skall självt inom för detpermanent som ramen
föreslagna bidraget kunna inititiativ till projekt kan tjäna godatanya som som

på miljögestaltningexempel sådanaoch genomföra i samarbete med exem-
pelvis kommuner.

Konstrådet skall följa konstnärligt utvecklingsarbete och forskning inom
miljögestaltningen i och landet.utom

Konstrådets uppgift informera konst i offentlig miljö skall kvarståatt om
och utökas.

10.2 Beställning fast konstav

10.2.1 Inriktning

konstrådsStatens satsningar bör enligt min mening koncentreras till större
projekt.

Konstrådet har löpande cirka 175 till 200 projekt med fast konst under
arbete. För den konstnärliga föreslår såvälkvaliteten jagvärnaatt störreen
selektivitet vid valet projekt minskning antalet fasta verk inomav som en av
de enskilda projekten.

Som skall vid valet projekt prioriteringen utgångspunktske med inu av
bl.a. den arkitektoniska gestaltningen skall god, graden offent-att attvara av
lighet i miljön skall hög och de samlade insatserna skall komma helaattvara
landet till godo.
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Kostnadsfördelning10.2.2

såväl förvaltasmyndigheter har lokaler i fastigheter ochStatliga ägssom av
och Fortifikationsverket i fastigheterStatens fastighetsverk ägssomsom av

och Akademiska Hushelägda fastighetsbolagen Vasakronan ABde statligt
finns i privatägda fastigheter.Lokaler med statlig verksamhetAB. även

Konstrådets följdför arbete har förändrats till bolagi-Förutsättningarna av
och andra fastighetsförvaltande myndigheter.Byggnadsstyrelsenseringen av

lokaler för statlig verk-innebär bl.a. byggandetBolagiseringen att av nya
enskild regi. Som tidigareutsträckning sker iisamhet nämntsstor numera

års budgetproposition l99394:100 bil.12 59prop.framhölls i 1994 atts.
ambitionsnivån konstnärlig gestaltning intestatliga förmedför dendetta att
jämföras bestämd andel kostnadernatidigare kan medsätt en avsomsamma

statliga insatser enligt proposi-Behovet börstatliga byggandet.för det av
utifrån det övergripande kulturpolitiskai första hand bedömastionen i stället

framträdandeoffentlig miljö, där konst naturligt ochmålet skapa är ettatt en
inslag.

bestårfast konstverk dels konstnärenskostnaden fördirektaDen ett av
framställning konst-slutlig utformningskissarbete ocharvode för samt av

för grund, fundament ochanläggningskostnader, exempelvisdelsverket av
konstverket.förvatten

rått finansiera ochi vilken utsträckning skallharOsäkerhet statenom
offentlig miljö i den situation deför konst isamfinansiera insatserna som nya

fastighetsförvaltningen medfört. Det angelägetför statligaformerna den är att
kostnadsfördelningformer för samverkan ochoch lätthanterligafinna tydliga

konstråd och byggare.mellan Statens
ändamålsfastighetermellanåtskillnad finansieringsprinciper böriEn göras

ändamålsfastighet fastighetplaceringsfastigheter. Medoch somavses en
ändamål, kriminalvårds-universitet ellerför specielltbyggts ettt.ex.ett en

kvarstå undermyndigheten hyresgästkan den statligasanstalt. Där antas som
utformning denlång placeringsfastighet fastighetMed görtid. varsavses en

ispeciellt utformade lokaler. Detverksamhet inte kräveranvändbar för ärsom
placeringsfastigheterna intefråga kontorshus. Genom ärförsta hand attom

på tid tilluthyrs de kortareviss verksamhettill ävenbundna typ aven
myndigheter.

ingår och blir fastighetsägarensdel fastighetFast konst ensom en av
kan räkna medbekosta fast konstbör endastegendom. Staten attom man

långi lokalerna under tid.bedrivasverksamhet kommerstatlig att
stå för fastför kostnadenKonstrådet meningenligt minbör som nu --

FortifikationsverketFastighetsverket ellertill fastigheterkonst ägs avsom
ändamåls- placeringsfastigheter.ellerde äroavsett om

ändamålsfastigheter därfast ibidrag till konstrimligtDet är att staten ger
Vasakronan AB,hyresgäststatlig myndighet ägaren ärävenär om om

med insatsernaAvsiktenicke-statligt bolag.Hus AB ellerAkademiska ett92



Fast konst

med fast konst till statliga myndigheter de skallär komma dem arbetaratt som
där liksom besökare till godo. Därför bör insatser riktas tilläven myndigheter

har lokaler i hus inte Eftersomägs den fasta konstensom blirstaten.som av
fastighetsägarens egendom det rimligtär denne, anläggnings-att utöver
kostnader, bidrar tilläven kostnaden för skissarbete, utformning och fram-
ställning konstverken. En invändning samñnansiering kanav mot attvara
kostnaderna för konsten ökar hyran och lokalerna följd däravatt som en
riskerar bli konstnärliga inslag.att Enligtutan min mening dettaär alltfören
pessimistiskt bedömning. Det bör kunna förutsättas det vid univer-att t.ex.
sitet och högskolor finns tillräcklig insikt vikten stimulerande miljöom av en
och ocksådärmed tillräcklig förståelse för de konstnärliga insatsernas bety-
delse för den hyreshöjning det kan frågaatt motiverad.vara om anses

föreslårJag i likhet med vad fallet Konstrådetatt ståär skall försom nu
kostnaderna för skissarbete, utfomming och framställning fast konst förav
statligt ägda fastigheter medan Fastighetsverket eller Fortifikationsverket skall
stå för anläggningskostnadema.

ändamålsfastigheterFör i Fastighetsverketsär eller Fortifikations-som
verkets föreslår jag Konstrådetägo skall bidra med 40 %att kostnaden förav
skissarbete, utformning framställningoch fast konst i de projekt därav sam-
verkan överenskommits mellan Konstrådet och fastighetsägaren. Denne skall
stå för resterande 60 % anläggningskostnader.samt

För placeringsfastigheter i Fastighetsverketsär eller Fortifikations-som
verkets skall Konstrådetsägo roll begränsad rådgivning.tillvara

Vad gäller affärsdrivande verk bör den praxis konstrådStatens utvecklat
visavi Statens Järnvägar kunna tjäna modell. Enligt denna bidrarsom
Konstrådet med 40 % kostnaden för skissarbete, utformning och fram-av
ställning konstverken medan Statens stårJärnvägar för övriga kostnader.av

föreslårJag alltså Konstrådets samarbete med Statens såvittatt Järnvägar
ankommer på Konstrådet kvarstår vad gäller den fasta konsten och att mot-
svarande uppgörelse eftersträvas med andra affärsdrivande verk ochnär om
samarbete fast konst blir aktuellt.om

10.2.3 Medverkande konstnärer

Konstnärlig gestaltning offentlig miljö har betydelse för konstnärs-storav
kåren dem arbetstillfällen. Det innebär emellertid såatt integenom ge att
många konstnärer möjligt skall Utgångspunktenuppdrag. skallsom ges vara

såresultatet blir hög konstnärlig haltatt möjligt.av som
Konstnärer erhållit fåruppdrag i allmänhet två årminst innanväntasom nu

de kan ifrågakomma för Denna praxis har tillkommit för undvikaett nytt. att
kritik endast liten krets konstnärermot beställningar.att Prin-en gynnas av
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konstnärskåren möjligtså delaruppdragenspridacipen över stora somatt av
samarbetemedföra givandekanlovvärdi och för sig ettattt.ex.är sommen

måste Nuvarande praxisbrytas.arkitektochmellan konstnärutvecklats enen
konstnärengageradtidigareförflyta innantvå skall ett nytti regel gesatt en

meningminenligt omprövas.uppdrag bör
fråga for uppdrag.iSverige kommabosatta ihuvudsak skall konstnärerI

utanförborockså anlita konstnärerutsträckningKonstrådet vissbör i som
Sverige.

påsig kvinnorfördelaruppdragenfästas vid hurskallUppmärksamhet
och män.

parallelluppdragochTävlingarl0.2.4

ocksåmåste givetvisKonstrådet tidigareanlitatsinteKonstnärer gesavsom
Konstrådets projekt.medarbetatillfälle att

jurybedömdaanordnakonstnäreranlitade ärvidga kretsen attEtt sätt att av
efterjanuari 1994den 4påpekar i beslut attKonkurrensverkettävlingar. ett

bild- ochupphandlingvidkonkurrensbegränsningfråganha avprövat om
tillvaratas.anbudstävlantillmöjlighetenväsentligtdetformkonst är attatt

för alla deltadå frittdetkan är atttävlingar öppnaJurybedömda vara --
för sittarvoderasochinbjuds deltadå antal konstnärer atteller slutna ett-

tävlingari synnerhettävlingar och öppnagäller förreglerStriktadeltagande.
några tävlingar deKonstrådet utlysthar inte öppnaresurskrävande.mycketär

genomförts. Flerharfåtal tävlingarslutnaendaståren och ettsenaste
skissförslaginbjuds lämnadå två flera konstnärereller attparallella uppdrag -
Förfarandetanordnats.utförande harförväljsprojekttill ettvaravsamma -

vid tävlingar.resurskrävandemindre änsådana uppdragvid är
vadfler tävlingar äranordna änmin meningKonstrådet enligtbör som nu
år. Med färretävling varjeåtminstonegenomföraRådet öppenbörfallet. en

såmöjligt. Närtorde detlöpande samtidigtdelprojektochprojekt vara
kunnaparallelluppdragfortsättningsvislämpligt börbedöms även ges.

bostadsföretagochlandstingkommuner,tillBidrag10.3
miljöeroffentligai ochgestaltningkonstnärligför av

inriktningMotiv ochl0.3.1

gestaltning ochkonstnärligbidrag förutnyttjar detboendeSåväl byggare som
kapitel 6.Boverket sebostadsområden viafördelasutsmyckning somav

gestaltning ikonstnärligerhålla tillstatligt bidragmöjlighetenfinnerJag attatt
medverkan ikvarstå. bidrag till konstnärersframtidabostadsområden Ettbör
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gestaltningen bostadsområden bör emellertid karaktär ochav en annan
inriktning det nuvarande.än

Många offentliga miljöer torftiga och det finnsär behov stimuleraattav en
konstnärligt medveten gestaltning andra offentligaäven miljöer bostads-änav
områden. På många håll i landet genomförs dock bl.a. kommuner ochav-
landsting ambitiösa konstnärliga satsningar i offentliga miljöer. Det finns en-
medvetenhet sådana insatser viktigaäratt ärom attmen genom resurserna
begränsade mångakommer visioner inte till förverkligande. Ett statligt bidrag
skulle betydelsefullt stöd ochutgöra kunna avgörandeett ett argumentvara
inte bara för fortsätta med konstnärliga satsningar föratt initieraävenutan att
sådana.

föreslårJag årligadärför den 15 mkr för bidrag till konst-att ramen om
närlig bostadsområdengestaltning skall utnyttjas för konstnärliga insatserav

i andra offentliga miljöer. Mitt förslagäven bidrag förutom till bostads-är att
företag skall kunna till kommuner och landsting och till dem knutnages organ
och företag för konstnärlig gestaltning i bostadsområden i andraävenmen
offentliga miljöer, exempelvis parker skolgårdar.och

föreslårJag årligde medel 15 mkr för det statliga bidra-att en ram om- -
till konstnärlig gestaltning och utsmyckning bostadsområdeniget som nu

förvaltas Boverket överförs till Statens konstråd för finansieraattav ett nytt
bidrag till konstnärlig gestaltning offentliga miljöer. sådanEn överföringav

naturlig följd bidragetsär vidgade syfte. ocksåDet medföransvaretav en av
förenklad administrativ hantering jämfört med vad gäller för deten som nu-

varande bidraget i vilket flera myndigheter involverade.är
Förslaget ansluter delvis till bidragsmodell finns i Frankrike. Dären som

tecknar Kulturrninisteriet avtal med kommuner samñnansiering störreom av
konstsatsningar. stårKommunen för 56 % kostnaderna, för 43 %statenav
och för resterande andel.sponsorer

Bidraget skall tydligt sikte stödja i verklig mening nyskapandeta mot att
projekt kan föra utvecklingen vidare. alltsåDet skall inte fungerasom som en
ñnansieringskälla för i och för sig väl motiverade insatser karaktär ellerav en
inriktning redan väl prövade. De projektär stöd skall kunnasom som ges
tjäna goda påexempel miljögestaltning erfarenheterna frånoch demsom
kunna tillgodogöras i andra sammanhang. Om så vill kan bidra-man man se

stöd till konstnärligt utvecklingsarbete inom rniljögestaltningensget ettsom
område. Självklart krävs medverkan rad andra yrkeskategorier änav en
konstnärer i de berörda projekten, bidraget skall syfta till säkerställaattmen
de konstnärliga dimensionerna.

Även konst inte skapas för beståendebli i fysisk bemärkelse kanattsom
djupa intryck och mångagöra människors tankar. Vi har nyligenuppta sett

exempel det i samband med Spelets regleri Stockholm och utställningen
Baltic Sculpture Gotland, i ocksåverklig mening manifestationersom var

offentlig konst. insatsernaAtt tillfälliga särskilda möjligheterav attvar gav
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sådanai praktiken. Jaginteidéer tidigaregenomföra prövats attmenarsom
bestående meningen de lever länge ii denkan blitillfälliga insatser attsom-

Konstrådet.från Jagbör kunna stödjasminne -till skillnadmänniskors avnu
också tillfälliginsatserföreslår alltså bidraget skall kunnadetatt avavsenya

miljö.i offentligkaraktär
de ansök-beroendeKonstrådet aktiv roll och inte enbartbör ha vara aven

Rådet initiera projektskall självt kunnakommer in.bidragningar somom
dettaexempelvis kommuner. Ii samarbete medgenomföra democh samman-

hög-med konstnärligadelfinansieringsamarbete ochkanhang t.ex.även
fall behöver denI dessabildkonstnärsfond etableras.Sverigesochskolor

inte nödvän-bidragsgivningenövrigt förutsätts ikostnadsfördelning isom
få bidrag.hela sin kostnad täcktkanbidragsmottagarendigtvis tillämpas, av

också för brukarmedverkanformerskallför bidragetInom nyaramen
brukarna aktivtdärstödjabl.a. inriktasDe börkunna prövas. att processer

i dekonstens roll densin miljö ochutfommingensig i attsamtavengagerar
närmiljö.vård utveckling sinför ochsitttar avansvar

Bidragskonstruktion10.3.2

Syfte och mottagare

utvecklingen konst-stimulerabidragetsyftet medgrundläggande ärDet att av
miljöer.i offentligagestaltningnärlig

nyskapandedignitet ochkonstnärlighögskallInsatserna varavara av
miljöer.tekniker ellerprövadei tidigareinsatseratt t.ex. avsegenom

befintliga miljöer.såväl nybyggnationerskall kunnaBidraget somavse
konstnärligatillfälligasåvälskall kunnaBidraget permanenta somavse

offentliga miljöer.iinsatser
förväl tillgängligaifråga bidrag skallförkan kommamiljöerDe varasom

bostadsområdentrafikanläggningar,parker,allmänheten, gator,torg,ex.
gestaltninggällai första handskolgårdar. skall bidragetInomhusoch av

syftenaEftersomfrekvent användaandraentréhallar och ettutrymmen. av
och huvudlösningarförverkligandet överfrämjamed bidraget är att av nya

miljögestaltningen detidimensionerna ärkonstnärligautveckla detaget
Konstrådetochbidragsbestärnmelsemaflexibilitet imedemellertid viktigt att

miljöer.skiftandeinsatser i mycketbidrag tillfrihethar attstor ge
till dem knutnalandsting ochochkommunerskallMottagare organvara

bostadsföretag.företagoch samt
för den konst-kostnadernaför 60 %skallBidragsmottagaren avsvara

framgåråterstående 40 %. Somskall täckabidragetgestaltningen,närliga
förför kostnadernaKonstrådet kunnaskall docknedan program-svara

40 %.blir högrevarvid bidragsdelen änskrivningen
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Inget hindrar bidragsmottagaren i sin skallatt kunna samfinansiera sintur
del kostnaderna ekonomiska tillskott från näringslivs-av genom t.ex.
organisationer.

Bidragsmottagaren blir friståendetillägare konstverk eventuelltsom
omfattas det stödda projektet och för vård underhålloch dessa.av svarar av

Konstrådet skall rådgivningför i samband med genomförandesvara av
projekt.

Ansiákn gsfáin fa rande

Bidragsbeslut skall grundas ansökningar.
Som första kan idéförslag iett dragsteg beskriverett planeratstorasom ett

projekt lämnas till Konstrådet. Förslaget kan innehålla beskrivningen av
grundidé med måloch för insatserna, lokalisering uppskattad kostnadsamt
och tidsplan.

På grundval idéförslaget Konstrådets styrelse preliminärttar ställningav
till bidrag till projektet utgåskall eller inte. Slutlig ställning sedanom tas ett
utförligt inlämnats. Detta utarbetas den sökandeprogram program av men
bidrag för detta arbete kan Statens konstråd med skäligt belopp. Beslutges av

bidrag till programskrivning styrelsen i samband med detom tas av
preliminära beslutet bidrag till projektet. Genom Konstrådet kanom att svara
för hela eller delar kostnaderna för fram fullgott beslutsunderlagatt ta ettav
kan idéer till insatser lättare föras fram till ingående prövning i besluts-en
fattande instanser.

Konstrådet kan bistå rådgivningmedäven vid programskrivningen.
Konstrådet står för dokumentation och spridning erfarenheter deav av

projekt får bidrag föroch utvärderingar gjorda insatser.som av

10.4 Uppföljning

Genomförda projekt bör följas Det händer alltför ofta anslags-att t.ex.upp.
tavlor ställs framför väggmålningar eller ändringar i belysningen förtaratt en
skulpturs verkan.

Uppföljning den konstnärliga gestaltning genomförts består endastav som
till del till konstverken bevaras iatt urspungligt skick. såatt En välen av se
viktig del följa projekten såär omgivningenatt även kring konst-attupp
verken fortsatt frånden början planeradeutgör helheten. Förändringar i verk-
samheten kan skapa behov, de skall tillgodoses i densätt ävennya ett som

situationen till de konstnärliga värden finns itar miljön. Dennanya vara som
uppgift skiljer alltså frånsig det tillsynsansvar vilar Statens konst-som
museer.
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Konstrådets för arbetet medföreslår uppgifter inomdelJag att ramenen av
följakontinuerligt demyndigheter skallför statligafast konst att uppvara
gåsfemårsintervall igenommedgenomförts. Större projekt börinsatser som

åtgärder. gälla ändrad möble-Det kanbehövligaoch analys göras t.ex.aven
åter-förbättrad ljussättning ellerinformationsbehov,tillgodoseendering, av

Även med konstverkkompletteringarnärmiljön.denställande yttre nyaav
Konstrådet för dis-underlagifråga. Förslagkan komma upprättas somav

brukare.fastighetsförvaltare ochmedkussion
Konstrådet och fastighetsförvaltare börmellande avtalI upprättas ensom

projekt redanfemårsintervall skrivas in. För de ärmeduppföljning som
från fall. Kostnaden för analysfall tillöverenskommelseträffasgenomförda

Konstrådet. för eventuellaåvila Kostnaderinsatser skallförslagoch om
vid nybyggnad.åtgärder fördelasskall sätt somsamma

givetvisbidraget börföreslagnaOckså stöds med detprojektde nyasom
rådet.följas upp av

forskningutvecklingsarbete ochKonstnärligt10.5

sig iinskränkerforskarvärldenhögskolor ochKonstrådets medkontakter
Rådet enligt minrådets bildarkiv. böranvänderforskaretill attstort sett

utvecklingsarbetekonstnärligtrollbetydligt aktivaremening inta gentemoten
forskning.och

högskoleutbildningar inomkonstnärligautvecklas medbörSamarbete
work-konferenser,bildkonstområdet erfarenhetsutbyte. Gemensammaför

konstnärlig gestaltningkringkunskapför utvecklingseminariershops och av
samverkangenomföras iProjekt kananordnas.kanoffentligai det rummet
Skissemashögskoleutbildningar,konstnärligaKonstrådet ochmellan t.ex.

för detta kan ökasbildkonstnärsfond. Resursernaoch Sverigesmuseum
föreslårjagsatsningaremellan. Dedeltagandesamñnansiering partergenom

del fall kombinerasiinitiativ kanKonstrådet genomföraskall egetatt en
och högskolor.vid universitetutvecklingsarbetekonstnärligtmed

forskning inom konst-medkontinuerlig kontaktRådet kan genom
värde förfå kunskapdeloch landetarkitektur inomochvetenskap utom avav

Även forskningsområdenområde. andrasittinom t.ex.utvecklingen som
intresse.material kanutvecklingteknik ochsamhällsplanering, vara avav

Konstrådetockså förhögskolor vägaruniversitet ochmed öppnarKontakter
betydelsen konst-och kunskapererfarenheternå sinamed avut omatt av

offentlig miljö.inärliga insatser
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rådgivning10.6 Information och

Konstrådet har enligt sin instruktion inte endast till uppgift verka föratt att
konstnärliga införlivasvärden med samhällsmiljön infor-lämnaävenutan att
mation i brett perspektiv konstens betydelse för samhällsmiljön.ett om

förståelseInformationen skall bidra till för vad konstnärlig gestaltning kan
tillföra den offentliga miljön och därmed stimulera till ökade insatser.

Konstrådets arbete med information i begränsat till allmänär settstort
information befintlig, offentlig konst i landet och till information ochom
pedagogiskt arbete i samband med projektarbetet. I anslutning till bidraget till
konstnärlig bostadsområdengestaltning i bedrivs information lämpligaom
former för samverkan mellan konstnärer och andra yrkesgrupper.

behovet information offentligaAtt konst i den miljön harär stortav om
ocksåbl.a. Konst där vi bor-projektet visat. visadeDet informationen kanatt

effektiv. Huvuduppgiften för informationen bör hos dem ärattvara vara som
involverade förståelseni byggprocessen öka för behovet konstnärligaav

sådanainsatser och kunskaperna förutsättningarna för insatser skallattom
kunna berika miljön. Information riktasbehöver bl.a. till kommuner eftersom
många områdetdem mist sitt kunnande budgetnedskämingar.av genom
Rådet också efterbör dess kompetens i ökad utsträckning tillsträva att tas

rådgivning vid genomförandet rådetenskilda projekt i vilka ivara genom av
övrigt inte är engagerat.

måste KonstrådetFör genomföra detta enligt min mening betydligtatt
stärka informationsinsatser.och bredda sina för informations-Resursema

Ökadearbetet bör inom förökat tillgängligautrymmeges ramen resurser.
för information inskränker visserligen för beställningarresurser resurserna

åkonst andra sidan kan erfarenheterna de konstnärliga insatsernaav men av
tillgodogöras ökad spridning.bättre genom en

föreslårDet bidrag jag kräver motsvarande vidgning i Konst-nya som
rådets rådgivning.information och

påvisaInformationen bör i ökad utsträckning betydelsen konstnärligav
gestaltning i den offentliga miljön och arbetsprocesser ochröra även sam-
arbetsformer mellan konstnärer, arkitekter, ingenjörer m.fl. Härvid bör även

frånerfarenheter utlandet tillvaratas.
Konstrådet kan information arbetsprocesser och attgenom om genom

förståelseinitiera bidra till förprojekt skapa och intresse konstnärligatt
gestaltning offentlig miljö och därigenom stimulera politiker, förvaltningarav

området.och konstnärer till insatser inom
Information dvs. hur integreringbör arbetsprocesser, arbetet medavse av

offentlig genomföraskonst i miljö kan läggas och och hur samverkanupp
mellan konstnärer och andra berörda yrkesgrupper liksom med brukarna kan
utvecklas. kan exempelvis ske i form seminarier, konferenser ochDet av

Rådetworkshops. bör initiativ till samverkan med universitet ochäven ta
för genomförande utbildningsmoment därhögskolor kurser och Konst- 99av
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såväl peka utbildnings- forsknings-rådet tillföra kompetens ochkan som
behov.

också offentligasyfta till den konstenInformationen bör störreatt ge upp-
konstkritiken.offentliga debatten och ii denmärksamhet

såutvecklas informa-konstnärliga insatserna börUppföljningen de attav
också såefter placeratsdekonstverkention även att ut attmengesom

betydelsen insatserna och hur dekan föras med brukarnadiskussioner avom
konstbildningsorganisationer och konstför-Samarbete medtagits emot.

omfattning,etableras i ökad bl.a.arbetsplatserna böreningar attgenom
rådets övriga register.meddetlänka samman

offentligdiabildarkiv samtida svensk konst.Rådet omfattandehar överett
tekniktillgång utnyttjas bättre. Denviktig börDet är nya somsom nuen

Möjligheter finnsi inforrnationsarbetet.i bruk ledbörutvecklas attetttas som
byggaslandet. Nätverk kan tilltill alla delarbild ochsprida ut t.ex.text av

bibliotek.utbildningar och

Konstrådets framtida organisation10.7

övervägandenAllmänna

Konstrådets organisation och förnuvarandebristerna ihänvisning tillMed att
föreslårarbetsuppgifterna jagföreslagnarådet fullgöra deskall kunna nya en

uppnåtydlighet i organisationen,Syftet skapaorganisation. är attatt enny
stabiliteten, kon-förutsättningar ökaadministration godaeffektiv attgersom
hög konstnärligverksamheten ochinsynen itinuiteten och garanteraatt

erfarenhet byggtsrådets miljögestaltande insatser. Denkvalitet i som upp
Konstrådet samtidigt tillvara.inom tas

rådets minskas och kanslietföreslår i styrelseantalet ledamöterJag attatt
uppgifter de inomså delvis skall kunna deförstärks det överta sty-att som

föreslår tvåvidare referens-projektledama har. Jagutseddarelsen attnu
vidmakthålla organisationens breda kompetens ochförupprättas attgrupper

för den organisa-torde kostnadenförankring. Sammantagetregionala nya
förvaltnings- och förvärvs-för nuvarandeinomkunnationen ramenrymmas

anslag.

Styrelse

deltar ibestår och Del7 ledamöterKonstrådets styrelse ersättare. ett om-av
kanslichef de tio ledamöterochOrdförandenstyrelsearbete.fattande somsom

heltid,den förstnämnde desjälva arbetet,ideltar dessutomprojektledareär
rådets istyrelseKonstruktionen innebärhalvtid.praktikeni attsenare
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praktiken verkställandeär Enligt min mening bör styrelsensett med-organ.
lemmar inte aktiv del i det dagliga rådet.arbetet inomta

föreslårJag styrelsens arbete skall koncentreras policy-att och budget-
frågor på viktigare beslut enskilda projekt. Desamt verkställande funk-om
tionerna skall falla kansliet. Därmed kan styrelsen minskas.

föreslårJag Konstrådets beståstyrelse skall sju ledamöter. Någraatt av
rådetsskall inte Chefenersättare för kansli skall självskrivenutses. vara

ledamot och ha titeln direktör.
Ledamöterna skall regeringen för period år och medutses treav en av

möjlighet till förlängning treårsperiod.ytterligare Rådets direktör skallen
dock förordnas för period år med möjlighet till förlängning för-en av sex av

sexårsperiod.ordnandet en
Regeringen skall bland ledamöterna ordförande viceoch ordförande.utse

Rådets direktör skall dock inte till ordförande eller vice ordförande seutses
vidare nedan.

Styrelsen skall ha övergripande budget- och policyansvar och i övrigtäven
sedvanliga styrelseuppgifter.

Styrelsen skall därutöver
besluta vilka beställningar fast konst skall och vilkagörasom av som
konstnärer skall uppdragensom

bidragsfrågorbesluta i
besluta anordnande tävlingar och parallellskissuppdrag samtom av om
villkor sådanaoch former för och vilka konstnärer skall inbjudas attsom
delta i tävling

referensgrupper.utse

Ordförande- och kanslichefsrollen

Genom instruktionsändring SFS 1991:552 förenades uppdraget atten vara
ordförande Konstrådeti med uppgiften rådetschef för kansli. Avsik-att vara

skapa ökad kontinuitet i den dagliga verksamheten. Detta skulleten attvar
leda till ökad effektivitet och till bättre utnyttjande befintligaett av resurser.

Jag finner det olämpligt både rådetordförande iär ochatt samma person
rådets chef. Det leder till sammanblandning olika funktioner ochen av en
otydlig ansvarsfördelning. Ordföranden bör fråndistanserad den direktavara
ledningen verksamheten och ha tidsbegränsning sin mandat-av samma av
period rådetsövriga ledamöter direktör.utomsom

Projektledama

rådetsAv sjutton ledamöter och tiohar konstnärligt verksammaersättare upp-
drag projektledare ungefär halvtid. Uppdraget sträcker sig i allmänhetsom

år. Projektledama utför i flestade fall sittöver arbete med insikt 101storsex men
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erhålleroch uppdragolämpligt styrelseledamöterfinner det ersättarejag att
kvalifikationermed anställning derasjämställai praktiken är utan attattsom

söka uppdraget finns.förväg eller möjlighetiför uppdraget prövas attatt
Konstrådet,rörande dateradsin revisionsrapportRiksrevisionsverket har i

rådet påpekatställning i ochprojektledarnasuppmärksammat1994-10-31, att
vilka projekt skallstyrelseledamöter beslutarprojektledarna om somsom

rollen genomföra projekten.projektledare harvarefter degenomföras attsom
roller tveksamma ochdessa dubblaRiksrevisionsverket äratt ansermenar

fråga. ocksåfinneri denna Verketklarläggandebör begäramyndighetenatt
Konstrådet lyderinte anställda ochansvarsfrågan Projektledamaoklar: är av

styrelseledamöterkanslichefen. har befogenhetDeinte underdärmed att som
fallKonstrådets och kan därmed, ianslaganvändningenbesluta vartavom

kanslichefenordföranden.teoretiskt, emot
kunnandefortsättningsvis till konstnärersOrganisationen bör även ta vara

ocksåkonstnärligt skapande arbetetdirektinte bara i deterfarenheteroch utan
projektval depolicybeslut ochleder fram tilli den t.ex. somavprocess som

ingårkonstnärer iemellertid inteförutsätterrådet stödja. Detskall att
styrelsen.

motsvarande projekt-uppgifterföreslår innefattandetjänsterJag att
erfarenhet ochKonstnärersrådets kansli nedan.vid seinrättasledarnas,

för genomföra konst-anlitasdetilli stället attkompetens atttas vara genom
verkför arbeta medhand ävenuppdrag, i förstanärliga att egna men som

referensgruppema.imedlemmarkonsultbasis ochprojektledare som

myndigheterandraförNärvarorätten

fastighetsverk ochStatenskonstmuseer,vardera StatensförföreträdareEn
styrelsens plenarsammanträden.vidFortifikationsverket har närvararätt att

ordning avvecklas.föreslår dennaJag att
harandra myndigheteranmärkningsvärt rättdetkanallmäntRent attanses

personal- och andrapolicy-,då rådets styrelse diskuterar t.ex.närvaraatt
tillbakakunna ledasordningen tordefrågor. nuvarandeDen attinterna

många beslutochverkställandegradKonstrådets styrelse i hög är attett organ
fastig-Statensmotsvarande beslutförutsätterbeställningar ett avex.om

någon dessamedsamarbeteFortifikationsverket ochhetsverk eller näraett av
Fortifikations-fastighetsverk ochgenomförandet. Statensvidmyndigheter

rådets verksamhet detibehov insynfortfarande hakommerverket att menav
vid styrelsesamman-andra former närvaratillgodoses i rättkan än attgenom

Konstrådetsi verk-insynomedelbarbehovkonstmuseersträdena. Statens av
konstinköp lösrådet skallinte längre göraminskarsamhet att somavgenom

för.får tillsynsansvaretmuseerna
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Referensgrupper

Besluten bör grundas vitt spektrum erfarenheter och kunnande. Jagett av
föreslår tvådärför referensgrupper inrättas för beredning ärendenatt av som

rådets insatser vid statliga arbetsplatser respektive bidrag till kommuner,rör
Ävenbostadsföretag.landsting och viktigaandra ärenden kan beredas av

referensgrupperna.
beståReferensgruppema skall med bred erfarenhet konst-av personer av

offentlignärlig gestaltning i miljö, exempelvis konstnärer, arkitekter och
konstvetare.

Konstrådets styrelse skall ordförande och medlemmar i referens-utse
för år.tidsbegränsat uppdrag förefaller lämpligtDet ord-tre attgrupperna

förandena i referensgrupperna bland styrelsens ledamöter. Antaletutses
rådetsmedlemmar i vardera bestäms styrelse. Grupperna bör integruppen av

alltför omkring fem medlemmar i varderastora,vara gruppen synes vara
tillräckligt.

Kansli

konstrådChef för Statens skall direktör. Direktören skall ha över-ettvara en
pågripande verksamhetsansvar och leda arbetet kansliet. Förordnandet skall

årtidsbegränsat till period med möjlighet till förlängningvara en om sex en
period likhet med vad gäller föri andra motsvarande befattningar, t.ex.som
museichefer, inom statlig förvaltning.

Rådets direktör skall för ärenden bereds inför behandling iattansvara
huvudföredragande istyrelsen och denna. Direktören skall initiativtavara

syftar till utveckling arbetet med konst i offentlig miljö följaochsom av
forskning och utveckling, nationellt och internationellt.

Kansliet kan lämpligen organiseras i fyra enheter: administrativ enheten
till vilken kvarståendeden nuvarande katalogavdelningens uppgifteräven
förs, inforrnationsenhet Informationscentrum för offentlig konst,en en
enhet för projekt riktade till statliga arbetsplatser enhet för samverkansamt en
med kommuner, landsting och bostadsföretag och för informations-en
verksamheten. Vid varje enhet skall finnas huvudansvarig tjänsteman. Viden

två ingårsistnämnda projektledaruppgifterde enheterna i huvudansvarigs
åligganden, sådana påuppgifter skall kunna läggas konsulter.även utmen
Till dessa bägge enheter knyts vardera referensgrupp.en

måste områdegedigen erfarenhetDe enhetsansvariga ha inom respektive
förståelseoch ha för och erfarenhet de särskilda krav ställs konst iav som

såväloffentlig miljö, förtrogna med konstutvecklingen nationelltvara som
internationellt bedöma vilka konstnärer förutsättningaroch kunna kan hasom

medverka i olika projekt.att 103
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Som riktmärke för den eftersträvade kompetensen hos tjänstemändeett
skall ha det för projekten kannärmaste ställas den utbildningansvaretsom

vid Tessinskolan inklusive de krav ställs för antagning tillsom ges som
denna utbildning. De studerar där konstnärer, formgivare, arkitekter,ärsom
landskapsarkitekter och ingenjörer med högskoleutbildning flerårigoch
yrkesverksamhet.

Arbete med inköp, placering registrering och lagring löskonst försav
förslagenligt mitt till Statens konstmuseer. förutsätteröver Jag denatt

rådetspersonal inom kansli avdelade för kvarstårarbete med dettaärsom nu
Konstrådetinom för uppgifter inom den organisationen.nya

måsteBehovet assistenter och andra kringresurser rådetsbedömasav av
styrelse.

Medelsfördelningen mellan enheterna skall beslutas styrelsen.av
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11 Lös konst

Som framgått tidigare avsnitt 9.1 föreslår jag hela för inköpatt ochansvaret
utplacering lös konst vid statliga arbetsplatser förs till Statensav konst-

I detta kapitel utvecklar jag skälen till dettamuseer. avsnitt 11.1 och ger
förslag till hur Statens konstmuseer organisatoriskt och skallsättannat
handha sin vidgade uppgift avsnitt 11.2.

11.1 Motiv för överflyttning hela för inköp ochansvaretav
utplacering lös konst till Statens konstmuseerav

Tydligare ansvarsfördelning

Både Statens konstmuseer och Statens konstråd tillför statliga myndigheter
lös konst. Statens konstmuseer deponerar såväl äldre nutida konstsom
medan Statens konstråd placerar samtida konst. Inte sällanut finns en

bådemyndighet verk deponerats Statens konstmuseer och verksom av som
placerats Konstrådet. De verk deponeras Statens konstmuseerav som av
ingår i museisarnlingarna och ägs frånKonsten Konstrådet för-av museerna.
fogar däremot myndigheterna under vadöver betecknas ägande-som som
liknande förhållanden. Verken från Konstrådet vidare ingå isägs statens
konstsamling, begrepp markerarett verken tillhör ochattsom staten att
Statens konstmuseer har tillsynsansvar för dem.

Statens konstmuseer långhar erfarenhet deposition konst utlåningav av -
konst från samlingarna har i varierande omfattning skettav sedan slutet av

1700-talet och väl fungerande depositionsverksamhet. 199394 hadeen-
Statens konstmuseer 8 500 konstföremål deponerade 700 myndig-ca ca
heter och förvaltningar. Museernas samlingar liksom Konstrådetsär spridda

hela landetöver vid svenska ambassader och beskickningarsamt i utlandet.
Antalet lösa konstverk Konstrådets försorg placeradeärsom genom
arbetsplatser uppgåtorde till 70 000.ca

Ansvarsfördelningen mellan Statens konstmuseer och Konstrådet då det
gäller tillföra statliga myndigheter lös konstatt inte klartär reglerat. Detta -
liksom förhållandetdet huvudöver delat-att skaparansvaret är osäker-taget
het hos de i första hand skallmottagare vända sig förvart konst.om att

Ett genomförande mitt förslag Statens konstmuseer skallattav överta
för inköp och utplacering lös konst från Konstrådet skulleansvar medföraav

ansvarsfördelningen blir klarare.att För de mottagande myndigheterna blir
det tydligare till de skall vända sig för konst. Genom samverkanattvem 105
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också tillblirregionala vägenoch dekonstmuseerStatensmellan museerna
depositioner.vill hamyndigheterför dekortarekonsten som

resursfördelningRimligare

ellerförvärv konstmedel försärskildaintetilldelasStatens konstmuseer av
tillgängligahurbeslutarmuseistyrelsenutställningsproduktionför utan om

ändamål. fastapå Debl.a. dessafördelasskallramanslagetmedel inom
anslagetobetydlig delendasthand ochmåste i förstatäckaskostnaderna aven

utställningsverksamhetenliksomkonstförvärv. Förvärvenföravsätts --
begränsadmedel och idoneradeintäktsmedel,så heltfinansieras gott avsom

sponsonnedel.omfattning även av
anslagsmedelbudgetåret 199394Statens konstmuseer samman-avsatte av

teck-måleri, grafik,skulptur,svensktnutidaför förvärv000 kr350lagt av
budgetår uppgickfoto. Sammakonsthantverk ochtextil konst,ningar,

rådets årsredovisning tillenligtinköpssummakonstråds motsvarandeStatens
mkr.11,7ca

mellansvensk konstnutidaför förvärvFördelningen avresurserav
Statensrimlig.konstråd förefaller inteoch StatenskonstmuseerStatens

ochnyförvärvsamlingarnaberikai uppdragharkonstmuseer att genomsom
förnyelse, harkulturellochkonstnärligför storaverkadärigenombland annat

ekonomiskabristandepå grunduppdragdettafullgörasvårigheter att av
inköptaföra densvårigheter medkonstråd har att utmedan Statensresurser

till brukarna.konsten

inköpsbeslutförankradeBättre

deövervägande deltill heltkonstråds löskonstinköp görsStatens avav
dessaflestaDe ärprojektledare.rådets styrelsei ärkonstnärer avsom

leda-därefterstyrelsen ochiår, först ersättareprojektledare somsomsex
förkonstinköpprojektledarnatio görDe samman-eget avmöter. ansvar

konst-med Statensjämförasår. kanDettakronor attmiljonertolvlagt perca
motsvarandeårligen föranslagsmedelkr350 000kan avsätta avmuseer

årsinaochunderköperprojektledarna vart ettochförvärv. Var sexaven av
cirkamiljon kronor,försvensk konst ett trenutidaprojektledare in ensom

sinaavsätterkonstmuseerStatensså beloppgånger avnustort som
år.ändamålför dettaanslagsmedel per

Statenstillämpasinköpsordningdennaturligtviskan sägas avDet att som
onödigamedverksamhetenbelastardärmed inteobyråkratisk ochkonstråd är

fögafungeratemellertiddenpraktiken har ettadministrationskostnader. I
verkoplaceradelagretdetbl.a.vilkettillfredsställande storasätt, av

illustrerar.106
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Enligt min mening det olämpligt konstnärer ingåär iatt utses attsom
Konstrâdets fårstyrelse det mycket inflytandeäven svenskt konst-överstora
liv det innebär rådets projektledare hand beslutaattsom som egen om
inköp konst för sammanlagt 6 mkr offentliga medel. Inköpta verkav ca av
kan de arbetsplatser där de placeras redovisas i övrigt endast ises men

Konstrådet.listor Det i det fåär omöjligt bildnärmaste inköpenattav en av
och därmed förgrund diskussion inköpen eller inköpsprinciperna.en en av
Det varken de konstnärer föremålverk blir för inköp eller degagnar vars vars
verk inte blir det. Det heller inte konstlivet i stort.gagnar

En överföring för inköp lös konst till Statens konstmuseeransvaretav av
skulle medföra fler kan delta i beslutsprocessen liksom ökadeatt personer
möjligheter till insyn bl.a. utställningar pånyförvärv Statensgenom av
konstmuseer och i landet.utemuseer

Större möjligheter nå med konstenatt ut

Statens konstmuseer har betydligt nåmöjligheter med nutidastörre att ut
svensk konst till publik Konstrådetvad har, bl.a. sin till-änstoren genom
gång till utställningslokaler och personal med särskild kompetens för utställ-
ningsverksamhet. ocksåSKM har rikstäckandeett eget transportsystem.
Statens konstmuseer samarbetar med länsmuseer, kommunala lokalamuseer,
konsthallar institutioneroch för konst och konstbildning.utsom

I kulturpolitiskt perspektiv framstår det angeläget de regionalaett attsom
vid inköp och visning den konst skall placerasmuseerna engageras av som

bådemyndigheterna för tillvara de kunskaper finns i landet ochatt utesom
för stimulera konstlivet i regionerna. Det främjas ocksåkanatt senare genom
information och konstpedagogiska insatser i samarbete mellan museivärlden
och andra delar konstlivet. Samarbetet mellan Statens konstmuseer ochav

utanför Stockholm kan utvecklas naturligt siktemedsättettmuseerna
nå någotmed den inköpta konsten, ansluter till de allmännaatt musei-ut som

politiska strävanden Museiutredningen givit uttryck för i sitt betänkandesom
SOU 1994:51 bildningMinne och och med Statens konstmuseers verksam-
hetsmål.

tillgångenGenom sinatill samlingar kan Statens konstmuseer blandastora
äldre och samtida konst i kollektioner visas utställningar och depo-som

myndigheterna, tillgångvilket i del sammanhang.ärneras en en

Tillsyn och vård underlättas

Statens konstmuseer har tillsynsansvar inte endast för de samlingarnaegna
också för konst tillhör representerande konst-utan staten, storaannan som

närliga och ekonomiska värden.
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iregistreringsrutiner, dokumentation och sökmöjligheterEn utveckling av
konstbeståndet för forskning och konst-ökade möjligheterdet stora ger

pedagogiskt arbete.
konst till statligaoch utplacering lössplittrade för inköpDet ansvaret av

svårigheter gäller registreringen och tillsynentill vadmyndigheter har lett av
också samlad överblickoch därmediden konst ägoär attstatens ensom

registreringsarbetetfinns brister i samordningendenna konst. Detöver av
Statens konstmuseers tillsyns-Konstrådet emellan.och Statens konstmuseer

fårbetydligt detskulle underlättasför konst i ägostatens om museernaansvar
depositioner.för inköp ochsamlade ansvaret

för konstmuseeruppgifter StatensVidgade11.2

Allmänt

för och depositioner lösframgått föreslår inköpjag helaSom att ansvaret av
och dennaöverförs till Statens konstmuseerstatliga myndighetertillkonst att

iregionala och andraskall replieradärvidmyndighet uteresursermuseer
landet.

uppgift främja konsten och konst-tillhar bl.a.Statens konstmuseer att
peda-utställningsverksarnhet ochstödjaskall driva ochDeintresset. annan

drivatill uppgiftharverksarnhet. Statens konstmuseergogisk även att ut-
vårda förteckna samlingarnadepositionsverksamhet, ochlånings- och som

nyförvärv.berikasskalläven genom
alltsåuppgifter för Statens konstmuseertill vidgadeMitt förslag ryms

redovisas minaNedannuvarande uppdrag.för över-inom museernasramen
åtgärder för-organisatoriska och andraförslag rörandeväganden och som en

föranleda. förstärkningar Statens konst-ansvarsfördelning bör Deändrad av
tillförs 12 mkrförslagen förutsätter, över-attgenomsommuseers resurser

konstråds konstmuseers. Detfrån anslag till StatensStatensförs motsvarar
konstråd årligen för inköp lösStatensungefär det belopp avsätter avsom

i första hand tillförasresursförstärkningen förutsättsangivnakonst. Den
föreslås uppgifterna.handha dedepositionsavdelningen, nyasom

Statensresursförstärkningen skallmöjliggörs ägasförvärvDe avavsom
fåför samlad bild detförutsättningarskapar bättreDetkonstmuseer. att aven

uppföljninginventering,konstbeståndet registrering,statliga att m.m.genom
fallet.tillfredsställande vadhandhas än ärkan sättett som numer

konsten.för den inköptatillsynskallkonstmuseerStatens ansvara av
konstverkför tillsynen dehar redankonstmuseerStatens somavansvarnu

åter-konstråd. för hanteringen vidHelaStatensplacerats ansvaretut av
ocksåöverförslokalermyndigheters byteomhängning videllerlärnnande av

till Statens konstmuseer.
konstmuseer.StatensKonstrådets konstverklager övertas avav108



Läs konst

Samarbete med och andra utställningsarrangörer landetimuseer ute

Statens konstmuseer har för konstmuseiområdetett i och skallansvar stort
verka för samordning, särskilt mellan central och regional nivå ochmuseer
bistå museiverksamhet, särskilt regional nivåannan verka församt en
utveckling kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld.av

I sin resultatredovisning för 199394 framhåller Statens konstmuseer att ett
mål för utställningsverksamheten fördjupaär samarbetet med landetsatt

och kulturinstitutioner utställningsverksamhetmuseer och pedagogisktgenom
utvecklingsarbete.

Samarbetet med regionala vad gäller deposition kollektionermuseer av av
konstföremål kan utvecklas förvärvsmöjligheterna ökar. En del i dennaom
utveckling kan i landet, iatt samverkan med Statensutevara museerna
konstmuseer, handhar depositioner till statliga arbetsplatser i respektive
region vidaredeponera verkatt Statens konstmuseer placeratgenom hossom
dem. fördelEn med detta konstverkenår kommeratt arbetsplatserna.närmare

Depositionerna bör i möjligaste mån förankras i den regionala miljön
samarbete med det regionala och lokala kulturlivet. Konstpedagogiskagenom

insatser viktiga iär sammanhanget. För depositionerna skall nåkunnaatt en
publik och utnyttjas fulltstor bör de redan finnsut iresurser utesom

regionerna mobiliseras. Det gäller inte bara de regionala och lokala museer
vid vilka depositioner placeras även andra kulturinstitutioner,utan t.ex.
skolor, folkbildningsorganisationer, konstföreningar och konstnärsorganisa-
tioner. De kan olika bidra tillsätt det ökade antalet depositioneratt blir en
stimulans för konstlivet och konstintresset i landet.

Teaterutredningen har i sitt betänkande SOU 1994:52 Teaterns roller
utifrån brister i arrangörsledet på det regionala planet föreslagit deatt
regionala intressenterna skall planera och samordna användandet teater-av

i länet. Jag finner i anslutning till Kulturrådetvad anförtresurserna i sitt
yttrande Museiutredningensöver betänkande SOU 1994:51 Minne och
bildning denna idé kan överföras till bildkonstområdetatt och vill peka att
sådana regionala planer för bildkonstområdet givetvis bör omfatta också
mottagandet ökat antal depositioner liksom konst iett offentlig miljöav över
huvud. sådanaOm regionala planer kommer ståndtill bör också regionens
försörjning fast frånkonst Statens konstråd inlemmas i planeringen. Detav är
möjligt länsstyrelserna,även år fåttatt har sina uppgifter inomsom senare
kultursektorn vidgade kulturmiljövården,utöver kan spela roll ien samman-
hanget.
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konstrådoch Statenskonstmuseermellan StatensSamverkan

konstråd och Statensmellan StatensutvecklassamverkanförutsätterJag att
inom projekt.fast och lös konstsamordninggällervad ettkonstmuseer av

Inköp

konst-textil konst,grafik, teckningar,måleri, skulptur,gällaskallInköpen
Sverige.iverksammasamtida konstnärer,och fotohantverk m.m. av

bl.a. arbets-deponerasde skalltankemedskallInköpen göras att
representerade.tekniker blirstilar ochvikt olikaDetplatser. är att genrer,av

verk kvinnligafördelar sigvid hur inköpenskall fästasUppmärksamhet av
manliga konstnärer.och

tvåmedModernabl.a.finnskonstmuseer museetStatensInom av-
museetfotografi Fotografiskaförkonst ochför moderndelningar enen-
teckningförkonsthantverk ochföravdelningmedNationalmuseumoch enen

ochkonstbildningavdelning förfinnsmyndighetenVid ävengrafik.och en
vandringsutställningar.också handhardepositionsavdelning somen

fördelasmedel för inköptillgängligatillse ettMuseistyrelsen bör att
avdelningamakonstområdena.olikamellan derimligt sätt

ochdeposition konsterfarenhetfinnskonstmuseerStatensVid stor avav
inter-landet ochkonstområde helainom ävenrespektiveöverblickgod över

geografiskochkonstteknikerbreddinsyn, övernationellt. För garanteraatt
tillreferensnätverk, knutnarådgivandeemellertidbörinköpenspridning av

musei-i dessa börkonstområde, Medlemmarna utsesrespektive upprättas. av
konst-ochingå konstvetarekonstnärer,kannätverkdessastyrelsen. I

konstlivet. Derasöverblickmed godlandet överfrån delarolikaskribenter av
uppmärksam-och fastaföreslå för inköpkonstverkskalluppgift attattvara

konstnärsskap.intressantaheten
och erbjudaskonstmuseerStatensvid utställningarredovisasInköp bör

blirinköpta verkenDeregionalatill bl.a.vandringsutställningar museer.som
arbetsplatser.statligainnan de placerastillgängligaså än utsätt numer

Depositioner

arbets-till statligautplaceringardelskonstverk skall skeDepositioner somav
i sinregionalakollektioner tilldeposition turdelsplatser museer, somavsom

i regionen.arbetsplatservid statligaverkendeponeraskall kunna
där konstende myndigheter ärdebiterakunnabörkonstmuseerStatens

därmed täcka kost-åtminstone delvisfördepositionsavgifterplacerad att
sådan avgift redanEntillsynen konsten.ochhanteringen tasförnaderna av

deponeras.samlingarkonstmuseersStatensför den konst som nuut ur
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Vid utplaceringar arbetsplatser kan konsulter från olika delar landetav
anlitas. Konsulter kan konstnärer eller intendentert.ex. vid de regionalavara

Konsultema urvalgör samlingarna i samråd med depositions-museerna. ur
avdelningen Statens konstmuseer och vid behov med intendentema vid de
de olika avdelningarna och specialmuseerna. Samma kan givetvis ingåperson
i referensnätverk och anlitas konsult.ett som

Konsulter kan anlitas vid omhängningar redan gjorda depositioner.av
Kostnaderna för detta arbete bör debiteras berörd myndighet.

Regionala och andra medverkan vid inköp och depositioner kanmuseers
förutsättas medföra vissa kostnader för dessa De bör kunna fåmuseer. en
viss kompensation för dessa kostnader frånersättning Statensgenom en
konstmuseer. Storleken denna ersättning och de formerna förnärmareav
samarbetet mellan Statens konstmuseer och varje berört börannat museum
regleras i avtal mellan I dessa kan hänsyn tillparterna. itas att utemuseerna
landet får ökad tillgång till verk tillhör Statens konstmuseer.som

Registrering och vård

Statens konstmuseer har tillsynsansvar inte endast för de samlingarnaegna
också för konst tillhörutan Som tidigare har detstaten.annan som sagts

splittrade för inköp och utplacering lös konstansvaret till statliga myndig-av
heter svårigheterlett till vad gäller registreringen och tillsynen den konstav

i och därmed ocksåär ägostatens samlad överblicksom dennaatt överen
konst.

Statens konstmuseers tillsynsansvar för konst i underlättasägostatens
betydligt får det samlade för inköp och depositioner.om ansvaretmuseerna

Statens konstmuseers arbete med inventera den deponerade konstenatt och
ADB-registrera samlingarnaatt intensifreras. Museerna framhåller års-i sin

redovisning för 199394 de och upprustade magasinen haratt resulterat inya
standardhöjning vårdenför samlingarna och förrådsbehovenen attav uppger

både vad gäller kvalitet och kommer tillgodosedda för långyta tidatt vara
framåt Modernanär står färdigt 1998.museetnya

Med förstärkning depositionsavdelningen finns enligt minen meningav
goda förutsättningar för Statens konstmuseer betryggandeatt skallett sätt
kunna hantera de praktiska problem förknippadeär med registrering ochsom
vård depositioner lös konst hos statliga myndigheter.av av

Information och konstbildning

målEtt för SKM:s regionala verksamhet i samarbeteär medatt museer,
organisationer och enskilda utveckla för främjavägar konstintresset iattnya
landet. Ett led i detta arbete är vandringsutställningar.museernas 111
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Ökad för intensifieratbilda bassvensk konst kantillgång samtidatill ett
stimulerandekan verkaregionerna ochutvecklingsarbete ikonstpedagogiskt

tillgång medfinns tillVid konstmuseerlandet.konstlivet i statens personer
informera denlämpadedem välerfarenheteroch gör attkunskaper omsom

konstdiskussioner inomtill fortsattaoch stimulerautplacerade konsten t.ex.
ocksåfinns vid deSådanaarbetsplatserna.konstföreningar personer

verksamhet.föreslås del dennaförregionala svara en avmuseerna som
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12 Anslagsmässiga konsekvenser av

förslagen

Nedan används anslagsbeteckningar i enlighet med regleringsbrev för
budgetåret 199495. De nuvarande anslagsbeloppen hänför ocksåsig till
budgetåret 199495. utgår frånJag mina förslag kan genomförasatt fr.0.m.
budgetåret 1997.

föreslårJag den sammanlagda resursnivånatt 48 mkr underom ca an-
slagen B 18 Statens konstråd, B 19 Förvärv konst för byggnaderstatensav
och B 20 Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden bibehålls.

Statens konstråd tilldelas 199495 sammanlagt 29 272 000 kr över stats-
budgeten. Boverkets anslagsram för konstnärlig utsmyckning i bostads-
områden 15 000 000är kr. Jag föreslår dessa sammanlagtatt
44 272 000 kr fördelas så 32 272 000 kr förs till Statens konstrådatt och

12 000 000 kr, kanatt detsägas belopp Konstrådet år-motsvarasom som
ligen för inköpavsätter lös konst, förs till Statens konstmuseer. Inomav

för anslagen skall förvaltningskostnader täckas.ramen Förslaget inne-m.m.
bär det särskilda anslaget för konstnärligatt utsmyckning i bostadsområden
avvecklas.

Nuvarande anslag 3 905 000kr för konstinköp till folkparker,om
Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationemas samlingslokaler
föreslås kvarstå i sin nuvarande form och till nuvarande belopp.

Statens konstråd har ramanslag för förvaltningett B 18 ochnu ettm.m.
förvärvsanslag B 19.1. föreslårJag Konstrådet i stället skallatt anvisas
medel samlatöver ramanslag och det blirett styrelsens uppgiftatt fördelaatt
medlen förvaltningmellan och verksamhetens olika delar.

Mitt förslag alltså Statens konstrådär fortsättningeniatt anvisas ett
ramanslag 32 272 OOOkr för förvärv och bidrag till fast konstom tillav
statliga byggnader och andra lokaler och för bidrag till konst i offentlig miljö
till kommuner och landsting till förnyelse bostadsområdensamt av genom
bostadsföretag. Inom skall medel föravsättas informationsinsatser ochramen
förvaltning.

Medel för Konstrådets information för närvarande huvudsakligen fråntas
förvaltningsanslaget. Projektledarnas arvoden belastar emellertid förvärvs-
anslaget och kostnader för deras informationsinsatser faller således inom
detta. KonstrådetOm tilldelas samlat ramanslag medför det bl.a. rådetsett att
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för infor-skalldel anslagethur avsättasskall bedömastyrelse stor somav
mationsinsatser.

och förstärks ochKonstrådets informationsarbete breddasföreslårJag att
Då inköpför detta arbete.ökadeKonstrådet väsentligtavsätter avatt resurser

skall hand-förslag inte längreenligt mittinformation dessaochlös konst om
informationenför deldennarådet kan de avsättshas avsom nuresurserav

informationsppgifter.övrigaöverföras till
Konstrådet förbudgetutrymmeförvärvsanslagetInom avsätter ett arvo-nu

till 3,0 mkr.199394 uppgick dettatio projektledare.dering utrymme caav
förför de tjänsteranspråk för lönekostnaderdelvis ikanDetta tasutrymme

med inköp,föreslås inrättade. Arbeteblitjänstemänenhetsansvariga som
tillmitt förslagförs enligtlös konst överlagringregistrering ochplacering av

inomandrapersonal ochdenförutsätterJagkonstmuseer.Statens att resurser
Konstrådetkvarstår förinomför detta arbeteavdelasrådets kansli nusom

organisationen.inom denuppgifter nya
rådetsmåste bedömaskringresurserandraochassistenterBehovet avav
kunnaorganisationenförkostnaden dentordeSammantagetstyrelse. nya

förvärvsanslag.ochförvaltnings-nuvarandeförinom ramenrymmas
styrelsen.beslutasskallmellan enheternaMedelsfördelningen av

För-reservationsanslagetkonstråd underdisponerarmedel StatensdeAv
för600 000 kringår beloppbyggnadertillkonst ettvärv statens omm.m.av

ateljé. Konst-HandarbetetsFöreningen vännershosbeställningarochinköp
arvoderarateljé ochfå utförda i HVsverkskallrådet konstnärerväljer ut som

i fortsattadeltagande denför derasochför skissarbetetkonstnärerdessa pro-
för HandarbetetssärskiltKonstrådets budget avsättsimedelDe somcessen.

utförandekostnader.ochgäller provvävarvänner
därmed tillochHandarbetetsstöd tillform vännerdennafinnerJag att av

kvarstå.väl och börfungerari Sverigetextilkonsten

för förvärvStatens konstmuseerföreslås mkr anvisasframgått 12Som att
regionalaocharbetsplatservid statligaför depositionsamtida konst museerav

förutsättskonstmuseerverksamheten. Statensadministrationförsamt av
nöd-föranslag kunnamkr ökat avsättamed 12förinom ett resurserramen

iinsatserkonstpedagogiskaverksamheten ochadministrationvändig av
ingåskalldenna ävenInomplacerastill de verkanslutning ut. ramsom

konst-föreslås med Statenssamverkaregionmuseertill deersättning som
behövsbeloppdetbedömerdepositionsverksamheten. Jag att sommuseer om

uppgår 20 %till cirkaför konstförvärvendemkostnadertäcka utöverför att
år.2,4 mkrdvs.12 mkr,anslagetökningenföreslagnaden percaomavav

utrustningpersonal,förtillräckligaviktDet m.m.är attstor resurserav
hantering ochså betryggandeändamålangivnaför attavsätts enovan

för statliga inköpsammanlagdaDekanregistrering avgaranteras. resurserna
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Anslagsmässiga konsekvenser förslagenav

samtida konst något,minskar möjligheterna tillvarata de förvärvadeattmen
verken ökar i mån.motsvarande
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Kommittédirektiv

Dir. 1994: 63

Inriktning och organisation insatser för konst istatensav
offentlig miljö m.m.

Dir. 1994: 63

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare fråganskall utreda inriktning och organisationom av
insatser för konst i offentlig miljöstatens m.m.

Utredaren skall utvärdera nuvarande statliga insatser för konst i offentlig
miljö.

Om motiv för fortsatta statliga insatser för konst i offentlig miljö anses
föreligga skall utredaren

formulera målövergripande för insatserna och visa hur utvärderingen av-
dem kan genomföras,
precisera för konst i olika offentliga miljöer,statens ansvar-
analysera förutsättningarna för samverkan mellan konstnärer och andra-
berörda yrkesgrupper vid utformning offentliga miljöer,av
lämna förslag till organisation och finansiering för framtida insatserstatens-
för konst i offentlig miljö.

Bakgrund

Genom samhällets utveckling förändras ständigt det offentliga ochrummet
därmed de miljöer kan mötesplats mellanutgöra konstnärer och publik.som
Ett påexempel detta den satsning på infrastrukturär i form järn-vägar,av
vägar genomförs. Ett exempel överförandet iär enskildannatm.m. som nu
ägo antal statliga byggnader, påverkarvilket förutsättningarnaett stort förav

med statliga medel bidra till utsmyckningenatt den miljön.yttreav
Regeringen har årsbl.a. i 1994 budgetproposition prop. 199394: 100 bil.

12 59-60 uttalat övergripande kulturpolitiskt målatt staten skalls. ettsom
skapa offentlig miljö där konst naturligt framträdandeär och inslag.ett 117en
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denvid utformningenbeaktaskonstnärliga aspekter yttrekräverDetta att av
planering och vidiintegreraskonstnärliga insatserochmiljön genom-att

syfte deninitiativ med dettaregi.offentlig Ett ärbyggprojekt i ut-förande av
landskapsarkitekter ocharkitekter,samverkan mellan konstnärer,förbildning

med Vägverket ochi samarbeteKonstakademientagitsingenjörer avsom
Konsthögskolan.

offentliga mil-isatsning konstlång vad gällertraditionharStaten en
samband medfinns iförformeruppgifter ocholikaDejöer. ansvar som

institutioner.ochmyndigheterföljandefrämstvilarsatsningardessa

konstrådStatens

förvärvuppgiftår tillinrättades 1937, harkonstråd, attStatens avgenomsom
för statligalokalerbyggnader och andratillarbetenkonstnärliga statens

samhällsmiljön.medinförlivaskonstnärliga värdenförverkamyndigheter att
landstings-kommunala ochmyndigheter,statligaRådet vidare lämnaskall

informationföretagochenskildaförvaltningarkommunala samt ompersoner
isamhällsmiljönförbetydelsearbeten samtkonstnärliga ärförvärv avsomav

målsättningen förkvantitativamiljö. Den statensi dennakonstenövrigt om
bygg-varitfastigheter harstatliganybyggnad procentattvidinsatser avenav

enprocentmåletförPrincipenutsmyckning.konstnärligskullekostnaden avse
landsting.ochmångaför kommunervägledandeblivit ävenhar

fast konstMedsåväl lös konst.fastKonstrådets verksamhet somavser
konst harslagsbyggnad. Detta ävendelsådan konst är av ensom enmenas

Även tillanknytningstarkkan halös konstmonumentalkonst.benämnts en
stafflikonst.s.k.ellerkonstbyggnadsanknutenbyggnad varaen

iförändratsKonstrådets verksamhet har avsevärtförFörutsättningarna
fastigheterdeFlertaletavveckling.Byggnadsstyrelsensmedoch somav

privaträttslig ägandefonn.övergått iomfattat harverksamhetrådets numera
beskrivits i 1994harkonsekvenserekonomiskaoch dessutvecklingDenna

förhållan-ändradeframhålls dessapropositionenbudgetproposition. Iårs att
hittillsdetenprocentmålet kan tillämpas sättintemedförtharden somatt

skett.
i äldre,lös konstför beställafrån sidamyndigheternasIntresset att

svårt önske-tillgodoseKonstrådet haftharochlokaler attnybyggda är stort
fördirektansökningarbehandling ärväntetid förmålen. Myndigheternas av

Årligen ansökningar.75år. behandlas2,5närvarande caca
konstråd konstmuseeroch Statenshar Statenslös konstdet gällerNär

dokumentation ochmed placering,uppgifter i sambandnärbesläktadedelvis
lagring.

i anslutning tilltillgängliginformation finnsförKonstrådet skall attsvara
för offentlig konstInformationscentrumkonstverken.rådet placeradede av

funktion.inforrnerandeKonstrådets konstbildande ochförbasenutgör
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konstråds bestårStatens styrelse nio ledamöter inkl. ordförande. Förav
ledamöterna för ordföranden finns Fem ledamöterna jämteersättare.utom av

aktiva konstnärer. De fungerar projektledareersättare är ochäven som
arvoderas särskilt för detta.

Årkonstråds årStatens organisation utreddes under 1990. 1991 för-
stärktes ledningsfunktionen uppdraget ordförande rådetiatt attgenom vara
förenades med uppgiften chef för Konstrådets årskansli. I 1992att vara
budgetproposition prop. 199l92:100 bil. 12 58 redogjordes för dennas.
organisationsförändring.

Statens konstmuseer

Statens konstmuseer skall enligt sin instruktion SFS 1988:677 bl.a. driva
utlånings- och depositionsverksamhet. Genom denna verksamhet finns
konstverk deponerade hos olika statliga myndigheter Statens konst-m.m.

tillsyn statliga vårdhar de myndigheternas konst tillhörövermuseer av som
ståroch inte tillsyn Konstrådetunder myndighet. ochstaten som av annan
samverkarStatens konstmuseer det gäller dokumentation konst och inär av

skyddsfrågor fast konst tidigare varit i statlig Statensrör ägo.som som
konstmuseer har hösten 1993 lämnat in inventering till Kulturdeparte-en

sådana föremål enligt Statens konstmuseers uppfattning börmentet av som
skyddas.

Boverket

Statliga insatser enligt förordningenkan 1987:316 bidrag till konstnärligom
bostadsområden komma frågautsmyckning i i för konstnärlig utsmyckning

eller gestaltning vid nybyggnad, ombyggnad förbättringeller hyres- ochav
ändamålbostadsrättshus. Bidrag för dessa fördelas Boverket. Bidrags-av

budgetårinnevarande 15 miljoner kronor. Bidrag söks fastighets-ärramen av
till konstrådhar lämna ansökan länsstyrelsen. Statens harägaren, attsom

till uppgift informera rådetdenna bidragsmöjlighet och har vid be-att om
handlingen ansökningarna kvalitetsgranskande till följdroll. Främstav en av

lågt budgetårbostadsbyggande har antalet ansökningar under innevarandeett
varit litet. Bostadsutskottet uttalade i samband budgetberedningenmed att en

ändamåletvidgning med bidragsgivningen borde medges. Enligttemporärtav
sålunda utgå åtgärdenbidragutskottet borde kunna inte vidtas iäven om

samband med eller ombyggnad eller förbättring hyres- och bostads-ny- av
rättshus bet. 199394:BoU8 Kulturstöd vid ombyggnad Riksdagenm.m.

sig till förslaget rskr. 199394:259. Regeringen har därefter beslutatanslöt
förordning 1994:461 tillfälligt ändrade för bidrag enligtbestämmelserom
förordningen 1987:316 bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostads-om

Ändringenområden. syftar till statligaöka möjligheternaatt att genom
bostadsområden.insatser höja den konstnärliga kvaliteten i
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Övriga medelstatliga

utgåstatliga medel förSärskilda kan bidrag konstinköp till folkparker,som
bygdegårdarFolkets hus, och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler.

19. byggnaderMedlen anvisas under anslaget B Förvärv konst för statensav
uppgår budgetåroch de innevarande till 3,9 miljoner kronor. Statensm.m.

kulturråd har för dessa medel det gäller behov lämnanär att samtangeansvar
Kulturrådet också möjligheterredovisning till Kulturdepartementet. har egna

stödja projekt och erfarenhetsutbyte inom bildkonsten och har ävenatt ansvar
för konstbildande organisationemas statsbidrag.de

Konkurrensbegränsning vid upphandling konstav

från frågani januari 1994Konkurrensverket har beslut den 4 prövatett om
konkurrensbegränsning vid upphandling bild- och formkonst. Prövningenav

påkallad från konstnärsförbundet där förbundetskrivelse Svenskaav envar
myndigheter fördelar uppdrag avseendedet vilketkritiskt sättövervar

konstaterade i beslutet kon-konstnärlig utsmyckning. Konkurrensverket att
tillämplig flertalet de konstupphandlingarkurrenslagen 1993:20 inte är av

anmälansom avser.
ansåg dåvarande Näringsfrihets-emellertid, liksomKonkurrensverket

från olämpligtdet konkurrenssynpunktombudsmannen, är attatt represen-
ansågVidareför konstnärsorganisation deltar i beslutandevisstanter organ.

väsentligt möjlig-vid upphandling konstKonkurrensverket det är attatt av
fall vid utsmyckningsprojekt,tillvaratas, iheten till anbudstävlan störrevatt

får informationorganisationstillhörighet,konstnärer, oavsettsamt att om
kommande utsmyckningsprojekt,aktuella och

Uppdraget

framgår för statliga insatsernaredogörelsen har förutsättningarna deSom av
myndigheter och organisationerför i offentlig miljö olikakonst genom

uppgiftsärskild utredare bör därför tillkallas medförändrats. En göraatt en
offentlig miljö, vad be-insatser för konst i bl.a.analys nuvarandestatensav

nuvarandedem emellan och denträffar berörda myndigheter, samverkan
uppnådda motiv föravseende resultat. Omorganisationsstrukturen med

formuleraföreligga skall utredarenfortsatta statliga insatser över-anses
organisation ochmål förslag tilluppgifter för dem lämnagripande och samt

utvärdering in-skall vidare metoder förfinansiering. Utredaren avange
satsema.

står till framtida organisation.fritt olika alternativutredarenDet prövaatt
kommaoffentliga miljöer kanskall vilka slagsUtredaren överväga attsom

förslag till formerpublik,mellan konstnärer ochmötesplatserutgöra samt ge
miljöer.kvaliteterna i dessaför öka de konstnärligaför statliga insatser120 att
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Därvid skall utredaren belysa, hur de konstnärliga insatserna skall kunna
integreras vid planering och genomförande olika slags byggnads-av
verksamhet.

Utredaren skall precisera långsiktigahur ekonomiskastatens skallansvar
utformas det gäller konst i olikanär slags byggnader och miljöer för statlig
verksamhet med hänsyn till byggnadernas karaktär och beställarnas eko-
nomiska situation m.m.

Om utredaren finner nuvarande organisationsstruktur i principatt kan bibe-
hållas, skall analys ske Statens konstråds framtida roll inom konst-en av
bildningen och möjligheter till samverkan i dess informationsverksamhet med
andra institutioner eller organisationer har liknande uppgifter. Vidaresom
skall utredaren belysa vilka möjligheter det finns till utvidgat samarbeteett
mellan Statens konstråd och Statens konstmuseer det gäller placering,när
depositioner, dokumentation, vård, bevarande och skydd konst med syfteav

effektivare utnyttja deatt gemensamma resurserna.
När det gäller konst i miljöer inte för, skall utredarenstatensom svarar

under vilka villkor statliga insatser kan komma fråga.i Utredaren skallange
analysera organisation, informationsarbete, bidragsvillkor för anslagetm.m.
för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden föreslå framtida mål ochsamt
inriktning. Därvid bör former för boendes medverkan och dialog med
bostadsföretag konstnärer särskilt beaktas.resp.

Självklart bör det inom den statliga organisationen finnas tillgång till god
kompetens inom skilda konstnärliga uttrycksformer för konst i offentlig
miljö. Organisationen bör kunna arbeta och rörligt i förhållandeöppet till
konstnärer och andra berörda yrkesgrupper, institutioner och organisationer.
De konstnärliga kvalitetsbedömningarna måste kunna obundet.göras De
aspekter konkurrensbegränsning vid upphandling konst Kon-av som
kurrensverket måstepekat beaktas. Erfarenheteräven forsknings- ochav
utvecklingsarbete liksom den internationella utvecklingen måste beaktas i
såväl det konstnärliga arbetet informationsverksamheten.isom

samrådaUtredaren skall med utredningen kulturpolitikens inriktningom
dir. 1993:24 i förekommande fall med berördasamt personalorganisationer.

Utredaren skall beakta direktiven till samtliga kommittéer och särskilda
utredare utredningsförslagens inriktning dir. 1984:05, beaktandeom om av
EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43, redovisningom av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 offentligaprövasamt attom
åtaganden dir. 1994:23.

Utredningsarbetet skall avslutat utgångenföre december 1994.vara av

Kulturdepartementet
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Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

Ett renodlatnäringsförbud.N.. Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.A.ny-. Grön diesel miljö- och hälsorisker. Fi.-. Lángtidsutredningen1995.Fi.. Vårdenssvåraval.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.av
Muskövarvetsframtid. Fö.
Obligatoriskaarbetsplatskontalaerför arbetslösa.A.. Pensionsrättigheteroch bodelning. Ju.. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi.. Översyn skattebrottslagen.Fi.av. Nya konsumentregler.Ju.. Mervärdesskatt Nya tidpunkter för-
redovisningoch betalning. Fi.
Analys Försvarsmaktensekonomi. Fö.av
Ny Elmarknad Bilagedel. N.+
Könshandeln.S.
Socialtarbete prostitutioneni Sverige. S.mot
Homosexuellprostitution. S.
Konst i offentlig miljö. Ku.





Statens Offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning. [8]
Nya konsumentregler.[11]

Försvarsdepartementet
Muskövarvetsframtid. [6]
Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]av

Socialdepartementet
vårdens sväraval.
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]av
Könshandeln.[15]
Socialt arbete prostitutioneni Sverige. [16]mot
Homosexuellprostitution. [17]

Finansdepartementet
Grön diesel miljö- och hälsorisker. [3]-
Långtidsutredningen1995. [4]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
Översyn skattebrottslagen.[10]av
Mervärdesskatt Nya tidpunkter för-
redovisningoch betalning. [12]

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]

Kulturdepartementet
Konst i offentlig miljö. [18]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud. [l]
Ny Elmarknad Bilagedel. [14]+
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