1 % KONST SOM GÖR SKILLNAD
roland persson ”att flyga”
Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

roland borén ”uppochner”
Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m.
Ramsdalsskolan.
theo ågren ”hur gick det sen?”
Skulptur, lackerad brons.
Brottkärrs förskola.

Vi ser konst som något som berör, stimulerar, oroar
eller manar till eftertanke. Konsten har i första hand
en funktion att vara just konst. Den ger identitet och
särprägel. Konst skapar upplevelser till de som bor och

Produktion: Sandsjö Action. Tryck: Göteborgstryckeriet. Foto: Jan Dahlqvist, Henriette Ousbäck, Yvonne T Larsson. 2013.

verkar i staden eller kommer på besök.
I Göteborg har man avsatt pengar till offentlig konst
i alla tider. Skillnaden från förr är att det numera
är ett krav för alla bolag och förvaltningar inom
Göteborgs Stad.
I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige om
en regel där 1% av byggkostnaden ska öronmärkas för
konstnärlig gestaltning vid nybyggnad eller när man
ska bygga till eller bygga om. Regeln gäller även
offentliga platser utomhus.
Vi på Göteborg Konst är en resurs för dig som
ska använda 1% till konst. Du får hjälp genom hela
processen av oss.

patric larsson ”is”
Skulptur, glas, målad mdf-board.
Björlandahallen. © patric larsson/bus 2013

petra borén ”katt-flicka-fjäril”
Skulptur, 65 x 55 x 30 cm. Askims torg.
ingela palmertz ”vinkling och bortklipp”
Skulptur. Kaggeleds äldreboende.

eva dahlin ”harar i staden”
Målning, målat trä. Höjd 60 cm.
Häcklöparegatans förskola.

vad innebär 1%-regeln?
Den nya regeln innebär att stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta
1% av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) för konstnärlig
utsmyckning och gestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om.
Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser.
Det finns några undantag av teknisk karaktär som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet.
Det är alltid möjligt att avsätta fler procent eller att flera byggbolag går samman
när det ska byggas ett större bostadsområde.

chris vicini ”faeri ring,
or fear and loathing everywhere”
Skulptur, porslin, 24 x 7 x 10 cm.
© chris vicini/2013

maria heed ”pip”
Relief. Figurhöjd 1,6 m. Förskola Bergsjön.

vi hjälper dig i den konstnärliga processen
Göteborg Konst har kompetens att på ett professionellt sätt arbeta med konst
i de offentliga rummen.
Vi bidrar med rådgivning och stöd genom hela processen med 1%-regeln.
Tillsammans med dig diskuterar vi fram förutsättningar och hur urvalet av
konstnär ska ske.
Göteborg Konst har ett ansvar gentemot kommunstyrelsen att följa upp varje
konstnärligt projekt där 1%-regeln använts, oavsett om du samarbetat med
Göteborg Konst eller ej. Därför är det viktigt att rapportera in de projekt som
avser 1%-regeln till Göteborg Konst.

Konstnären Yvonne T Larssons arbetsprocess med nya entrén till Stadsbiblioteket Göteborg.

Invigning

ett konstverk från tanke till invigning
Varje projekt har olika förutsättningar, men det finns en övergripande process
där Göteborg Konst har en rådgivande och stödjande roll.
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Du tar kontakt med Göteborg Konst

Vi pratar oss samman

Underlag för upphandling

Som beställare presenterar du platsen, en budget
tillsammans med en tidsplan samt en lämplig
arbetsgrupp som ska arbeta med projektet.

Tillsammans med dig utvecklar
vi förutsättningarna för en
konstnärlig gestaltning.

I samråd med dig formulerar
Göteborg Konst underlag för
upphandling.

Bandet klipps och Göteborg har
fått ännu ett nytt konstverk.
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Förslag på konstnärer

Dags att skriva kontrakt med konstnären

Slutbesiktning

Konstkonsulten sammanställer och presenterar
förslag till konstnärer för arbetsgruppen. Arbetsgruppen beslutar om vilka konstnärer som väljs
ut för skissuppdrag. Observera att konstnärerna
bör ha tre månaders skisstid.

Kontraktet ska beskriva verket och dess utformning. Det ska också finnas en tidsplan med
slutdatum för färdigställande av verket och en
kostnadsram.

När konstverket är på plats ska det besiktigas
av beställaren, Göteborg Konst och konstnären.
Information om material, teknik, montering,
skötselanvisningar, underhåll och fakta om
verket ska sammanfattas i ett protokoll.
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Arbetet sätter igång

Formell beställning

Göteborg Konst utser en konstkonsult

Vi börjar med ett inledande
informationsmöte, därefter bokar
vi in arbetsmöten tillsammans
med olika aktörer inom projektet.

När specifikationen är klar
gör du en formell beställning
till Göteborg Konst.

Konsulten har en konstnärlig eller konstvetenskaplig utbildning, arbetar aktivt inom
konstvärlden och har stor erfarenhet av konstnärlig gestaltning. Projektet står för kostnaden.
Konstkonsulten ansvarar för hela processen
tillsammans med Göteborg Konst, från val
och upphandling av konstnär till invigning.

Presentation av skisser och
val av konstnär och verk
Arbetsgruppen granskar de olika
skissförslagen så att de fungerar inom
byggprojektet och beslutar vilken
konstnär som tilldelas uppdraget.
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Genomförande av projektet

Garantibesiktning

Konstnären ansvarar för att projektet sker
inom avtalet. Konstkonsulten stämmer
löpande av praktiska, konstnärliga och
ekonomiska frågor. Göteborg Konst återkopplar med de övriga i arbetsgruppen.

Mellan konstnären och beställaren
bestäms en garantitid. När garantitiden har löpt ut genomförs en gemensam besiktning av beställaren,
projektledaren och konstnären.

Göteborg Konst arbetar på uppdrag av ett politiskt utskott
och är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Sedan
1947 har Göteborg Konst byggt upp en värdefull konstsamling som utökas kontinuerligt genom inköp på stadens
gallerier. Syftet med samlingen är att ge kommunala arbetsplatser tillgång till konst av hög kvalitet. Konsten registreras
och dokumenteras och de utlånade verken inventeras

GÖTEBORG KONST

regelbundet.
Vid sidan av konstsamlingen äger Göteborgs förvaltningar
och bolag egen konst. Konstverken registreras i en kommungemensam databas som Göteborg Konst ansvarar för.
Göteborg Konst arbetar också med två fonder. Charles
Felix Lindbergs donationsfond från 1912, som har finansierat en stor del av Göteborgs offentliga skulptursamling.
Per och Alma Olssons grundskolefond generar varje år ett
eller flera konstverk till utvalda skolor.
Sedan 2013 har Göteborg Konst en rådgivande roll
i och uppföljningsansvar för de konstnärliga projekt som
tillkommer genom 1%-regeln. Regeln tillämpas för konstnärlig gestaltning vid byggnation och offentliga platser.
Allt sammantaget gör Göteborg Konst till ett nav för
information om stadens konst både för professionella aktörer
och engagerad allmänhet.
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