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Offentlig konst  
berikar landstingets 
vårdmiljöer 

På institutioner och arbetsplatser runt 
om i länet arbetar kulturförvaltningen 
med att konstnärligt gestalta miljöer för 
att dessa ska upplevas som stimulerande 
att vistas i för patienter, personal och 
besökare.

Konsten är en självklar och integrerad 
del i en aktiv och levande miljö. Väggar, 
tak, hisshallar, korridorer, väntrum, 
inom- och utomhusgårdar är exempel  
på platser där konsten kan ta plats med 
skiftande uttryck och berättelser.  

Utöver de platsspecifika konstnärliga 
gestaltningarna köps även enskilda verk 
från gallerier och konstnärer, den först-
nämnda kategorin benämns ofta som fast 
konst och den sistnämnda som lös konst. 

’’

Södersjukhuset, byggnad 25.  
Meshes © Katy Kirbach/Bildupphovsrätt2016
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Att gestalta offentliga byggnader med 
konst har en lång tradition i Sverige. 
Redan 1937 rekommenderade Sveriges 
riksdag att en procent av kostnaderna vid 
offentlig byggnation skulle satsas på 
konst. Några decennier senare införde 
också Stockholms läns landsting procent-
regeln. Enligt denna ska två procent av 
byggkostnaderna för vårdlokaler respek-
tive en procent för administrativa lokaler 
avsättas för konst. Regeln tydliggörs i 
landstingets Ekonomihandbok. Tack 
vare procentregeln förvaltar landstinget 
idag drygt 60 000 verk, vilket är ett av 
landets största och mest mångfacetterade 
innehav av offentlig konst, till glädje för 
länets invånare. 

Procentregelns 
betydelse

Eastmaninstitutet. 
Landskapsmålningar 

© Karin Mamma Andersson/ 
Bildupphovsrätt2016
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Kulturförvaltningen ansvarar för all konst 
inom landstinget med undantag för kon-
sten i trafikmiljöerna. Tidigt i varje nytt 
byggprojekt dras riktlinjerna upp för den 
konstnärliga gestaltningen. Kulturför-
valtningens konstenhet tar fram konstpro-
gram och leder arbetet i nära samverkan 
med byggansvariga, arkitekter, konstråd-
givare, representanter för personal och 
vårdtagare med flera.

Kulturförvaltningen ansvarar för 
registrering och fotodokumentation av 
hela landstingets konstinnehav. Kultur-
förvaltningen svarar också för underhåll 
av den lösa konsten och ska vid behov  
evakuera och renovera denna. Ansvaret 
för underhåll och renovering av den fasta 
konsten vilar på Locum. 

Ansvaret för löpande inventering av 
konsten vilar på de verksamheter i vars 
lokaler konsten är placerad. För att under-
lätta för inventeringen bistår kulturför-
valtningen med tips, underlag och  
verktyg.  

Kulturförvaltningen har en databas  
där all landstingsägd konst är registrerad. 

I registret finns uppgifter om konstverkets 
titel, konstnärens namn, registrerings-
nummer, teknik, material, format, 
inköpsställe, inköpspris samt var verket 
är placerat.

Vid eventuella donationer av konst 
eller konstinköp som planeras på lokalt 
initiativ bör kulturförvaltningen konsul-
teras. 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Neonatal. 
Vandring i det inre landskapet © Leyun Wang/ 
Bildupphovsrätt2016

Konstverksamheten i  
Stockholms läns landsting
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Huddinge Sjukhus, Urologen Sidospår © Erik Magassa/
Bildupphovsrätt2016

Helix Western Swing ©Roger Metto/Bildupphovsrätt2016

Södersjukhuset Bygg 25 Underlandet © Mandana Moghaddams/ 
Bildupphovsrätt2016
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Helix Konstruktivist i Venedig © Mari Rantanen/ 
Bildupphovsrätt2016

Danderyds sjukhus 
Gläntor och hemligheter  
i skogiga trakter  
© Åsa Carnelid Wickman/
Bildupphovsrätt2016
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Varje vårdverksamhet/arbetsplats ansva-
rar för tillsyn av de konstverk som finns 
placerade där. Arbetsplatsen har därför 
till uppgift att utse en konstansvarig.  
Kulturförvaltningen rekommenderar att 
en huvudansvarig person utses som blir 
kulturförvaltningens kontaktperson. 
Lokalt utsedda konstansvariga för olika 
enheter och avdelningar rapporterar till 
den huvudansvariga. För att säkra konti-
nuiteten bör konstansvaret knytas till 
funktion (till exempel avdelningsföre-
ståndare) och inte till person.

Konstansvariga 
vid institutioner 
och arbetsplatser

Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 
Mamma Flamingo och De hundra öarna 
© Christoffer Paues/Bildupphovsrätt2016
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Uppgifter som konstansvarig

•  Vara kontaktperson för frågor som 
berör konstinnehavet på arbetsplatsen.

•  Ansvara för att rapportera skador samt 
anmäla behov av evakuering exempel-
vis vid flytt eller omlokalisering.

•  Ansvara för att konsten årligen inven-
teras. Anteckningar om konstverkens 
placering på arbetsplatsen och eventu-
ella avvikelser görs på den placerings-
lista som till handahålls av kulturför-
valtningen. Uppgif terna registreras 
därefter i databas av kulturförvalt-
ningen. 

•  Informera kulturförvaltningen i god tid  
innan eventuella åtgärder vidtas som 
berör konsten på arbets platsen

•  Anmäla namn, arbetsplats/område för 
konstansvar, intern adress, telefon-
nummer och e-postadress till kultur-
förvaltningen. 

• Informera kollegor på arbetsplatsen  
så att de vet vem de ska vända sig till i 
frågor om konsten.

Helix, Rättspsyk. 
Looking for Alice Fine 
© Fredrik Wretman/
Bildupphovsrätt2016
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Skadade konstverk
Vid skada eller åverkan ska den 
konst  ansvariga snarast underrätta 
kulturförvaltningen. Inga åtgärder 
får genomföras som kan försvåra 
konstverkets återställande i 
ursprungligt skick.

Omplacering
Konstverken ska hänga kvar där 
kultur förvaltningens konstenhet 
placerat dem. Vid eventuell om - 
placering ska den konstansvariga 
ändra i placeringslistan över konst-
verkens placering. Den nya place-
ringen ska noga övervägas med 
tanke på tillgänglighet, bevakning 
och lokalens belysningsförhållanden.  
Vid organisationsförändringar och 
större omflyttningar inom lands-
tinget, eller om verksamheten över-
går till entreprenör, ska kulturför-
valtningen alltid kontaktas. Detta 
gäller oavsett om konsten ska vara 
kvar i den berörda verksamheten, 
omfattas av depositionsavtal, säljas 

eller tas därifrån. Kulturförvalt-
ningen svarar då för inventering, 
magasinering, eventuella repara-
tioner, omhängning och att upprätta 
depositions avtal i de fall vård-
givaren är annan än landstinget. 

Stöld
I händelse av stöld ska den konst-
ansvariga göra polisanmälan och 
sända kopia av anmälan till kultur-
förvaltningen. Kulturförvaltningen 
meddelar polisen eventuella kom-
pletterande uppgifter.

Lagerhållning
Tavlor som magasineras i avvaktan 
på reparation eller i samband med 
omflyttningar ska förvaras stående 
rygg mot rygg, helst med skyddande 
pappskivor emellan så att målningar 
och ramar inte utsätts för nötning.

Städning
Vid städning får målningarnas yta 
inte dammas. Om glaset på glasade 

konstverk måste rengöras med 
vätska får detta bara ske med väl 
urvriden trasa (vatten eller putsme-
del som hälls eller sprutas på glaset 
tränger lätt in mellan glas och ram-
list och orsakar missfärgning). 
Skulpturer, liksom ramar, får endast 
dammas med en mjuk, torr damm-
trasa eller dammvippa. Observera 
att ramar med förgyllning är extra 
ömtåliga för nötning.

Rengöring
Smutsiga konstverk får endast ren-
göras av konservator. Noteringar om 
smutsiga konstverk görs i placerings-
listan och kulturförvaltningen  
kontaktas för åtgärd.

Uppgifter som konstansvarig
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Karolinska Universitets
sjukhuset Solna. 
Skylight  © Astrid Krogh/ 
Bildupphovsrätt2016 



Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar för att främja ett fritt och till
gängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. Stöd till kultur och förenings
livet, projekt ledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra 
tre huvudverksamheter. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av Kulturnämnden.

www.kultur.sll.se
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