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Varbergs kommun beslutade 2015-03-31 att anta riktlinjer för konstnärlig gestaltning. 

Riktlinjerna ska beaktas vid investeringar som avser ny- eller ombyggnation.  

1. Varbergs kommun anser att det är av vikt att satsa på konstnärlig gestaltning. En 

estetiskt tilltalande miljö är viktig för kommuninvånarnas trivsel och välbefinnande. 

Konstnärlig gestaltning bidrar med många positiva värden till en byggnad eller ett 

område. 

2. Med konstnärlig gestaltning avses ett konstverk skapat för en specifik plats där det 

finns en konstnärlig kvalitet.  

3. Kultur- och fritidsnämnden är ytterst ansvarig för den konstnärliga gestaltningen.  

4. Bedömningen om vilka projekt som ska uppföras med konstnärlig gestaltning görs 

utifrån planerade kommunala investeringar. Ansvariga för bedömningen om vilka 

objekt som ska uppföras med konstnärlig gestaltning är kultur- och fritidsnämnden. 

5. Konstnärlig gestaltning finansieras med medel som avsatts för ändamålet. Kostnaden 

för den konstnärliga gestaltningen beräknas i varje enskilt projekt. Möjlighet till extern 

medfinansiering ska undersökas i varje projekt.  

6. I de fall en privat exploatör genomför en om- eller nybyggnation, ska kommunen, i de 

fall det bedöms lämpligt, sträva efter att få till stånd ett avtal som innebär att 

exploatören avsätter medel för konstnärlig gestaltning i byggprojektet 

7. Ansvarig för processen med konstnärlig gestaltning på tjänstemannanivå är ett 

konstnärligt råd, sammansatt av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 

hamn- och gatuförvaltningen, planeringskontoret/stadsbyggnadskontoret och VFAB 

samt en extern representant som tas in vid varje enskilt projekt. Kultur- och 

fritidsförvaltningen är sammankallande.  

8. Rådet för konstnärlig gestaltning föreslår hur mycket pengar som ska satsas på olika 

projekt, vilken inriktning konstverken ska ha samt vilken konstnär som är mest lämpad 

för uppdraget. Kultur- och fritidsnämnden är ytterst ansvarig för beslut om 

genomförande.   

9. Processen för urval av konstnär görs genom upphandling alternativt genom tävling.  

 

 


