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INLEDNING
Förord
Statens konstråd redovisar verksamheten utifrån tre verksamhetsgrenar. Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön som innefattar Byggnadsanknuten konst,
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer och Konstansökningar (myndigheternas
ansökan om konstkollektioner). Förmedling som innefattar Konstpedagogik, Press/Media,
Publikationer och Webb och Tillsynsverksamhet i enlighet med förordning SFS nr:
1990:195 om vård av statens konst.
2011 har varit ett år med stora utmaningar, inte minst med tanke på alla de nya processer
som nu pågår inom uppdraget Samverken om gestaltning av offentliga miljöer. Elva
samverkansprojekt, spridda över hela landet, är i olika faser och samarbetet mellan Statens
konstråd, Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet har varit intensivt, ett gott
exempel på myndighetssamverkan.
I samverkansprojekten prövas nya arbetsformer och roller i planerings- och byggprocesser
för att kritiskt medvetandegöra vilka avsikter som styr utformningen av våra offentliga
miljöer. I projekten är den gemensamma ambitionen för planerare, arkitekter, ingenjörer,
landskapsarkitekter, konstnärer, antikvarier, formgivare och många andra att frångå
förutbestämda lösningar och istället uppnå oväntade resultat som kan ge oss väl
sammansatta offentliga miljöer. Standardiserade gestaltningslösningar ifrågasätts och
visionära planer omsätts successivt i reell fysisk planering, projektering och byggande. En
framgångsfaktor för projekten är i vilken grad man lyckas uppnå ett konstruktivt och kritiskt
arbetsklimat som medger en djupare dialog mellan både yrkesgrupper och medborgare kring
hur en byggnad, plats eller landskap ska gestaltas. I skol- och bostadsprojekten blir vikten
av barn- och ungdomars delaktighet i processerna uppenbar. En följeforskare från KTH följer
arbetet och under 2012 - 2013 kommer resultaten inom uppdraget och samverkansprojekten
att utvärderas. I årsredovisningen beskrivs uppdraget, samverkansprojekten, processerna
och det ekonomiska utfallet i respektive projekt.
I den statliga projektverksamheten för byggnadsanknuten, platsspecifik konstnärlig
gestaltning färdigställdes 13 konstverk och 20 projekt nyanmäldes under året. I årsredovisningen framgår vilka konstnärer som engagerats i uppdrag och vilken plats eller
byggnad de arbetar med. Redovisningen berättar också om vilka konstnärer som under året
fått skissuppdrag.
Myndigheters efterfrågan på konstkollektioner till statliga miljöer är fortfarande mycket hög
och under 2011 placerades 1887 konstverk i inte mindre än 133 kollektioner. 2011
implementerades en ny administrativ modell för att effektivare hantera det stora antalet
konstkollektioner som sammanställs och placeras. Förändringen kommer att vara fullt ut
genomförd våren 2012 och innebär kortare handläggningstider, sänkta administrationskostnader och en jämnare kvalitet på konstkollektionerna. Konsten spelar en stor roll i de
statliga miljöerna och konstvisningar och presentationer av konstnärskap för brukare är en
viktig del i den pedagogiska verksamheten.
Genom att öka verksamhetens synlighet och transparens, och spegla myndighetens uppdrag
och arbete, kan kunskapen och förståelsen för konstens värde i offentliga miljöer öka
i hela Sverige. Alla som är intresserade kan ta del av verksamheten genom
www.statenskonstrad.se

Mikael Adsenius
Direktör

2 (58)

STATENS KONSTRÅDS ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL

INLEDNING

2

RESULTATREDOVISNING

5

VERKSAMHETSGRENAR

6

KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV DEN GEMENSAMMA MILJÖN

10

Byggnadsanknuten konst

10

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

18

Konstansökningar

22

FÖRMEDLING

26

TILLSYNSVERKSAMHET

35

MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

39

REDOVISNING AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2011 OCH 2012-2014

42

PERSONALSAMMANSÄTTNING

43

FINANSIELL REDOVISNING

49

Resultaträkning

50

Balansräkning

51

Anslagsredovisning

52

Sammanställning över väsentliga uppgifter

53

Tilläggsupplysningar och noter

54

3 (58)

STATENS KONSTRÅDS ÅRSREDOVISNING 2011

4 (58)

STATENS KONSTRÅDS ÅRSREDOVISNING 2011

RESULTATREDOVISNING

5 (58)

STATENS KONSTRÅDS ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSGRENAR
Statens konstråds verksamhet redovisas utifrån tre verksamhetsgrenar:
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, Förmedling och Tillsynsverksamhet.
RESULTAT
Tabell 1
Kostnader samt inköpt konst fördelade på verksamhetsgrenar
(belopp i tusental kronor)

TKR

Konstnärlig gestaltning
av gemensamma miljöer
(Brutto)

2009
2010
2011

Förmedling

Tillsyn

4 471
4 558
4 652

6 060
5 679
6 684

Förmedling

Tillsyn

513
529
687

62
58
194

24
235
591

2009

2010

2011

34 185
5 537

34 130
5 862

287

-20

78

34

44

40 087

40 006

40 341

Förmedling

Tillsyn

4 409
4 500
4 458

6 036
5 444
6 093

29 868
30 592
30 478

Intäkter fördelade på verksamhetsgrenar
TKR

Konstnärlig gestaltning
av gemensamma miljöer

2009
2010
2011

Intäkter av anslagsfinansierad verksamhet
TKR
Intäkter av anslag
Årets anskaffningar av inköpt konst
som aktiveras i BR
Årets kapitalförändring gentemot
balanserad kapitalförändring
Minskning av semesterlöneskuld som
ej belastat anslag (intjänad före
2009)
Anslagsförbrukning

34 766
5 531

Intäkter
Konstnärlig gestaltning
av gemensamma miljöer
TKR

(Byggnadsanknuten konst och
statliga konstkollektioner)

2009
2010
2011

29 355
30 063
29 791

KOMMENTAR
Kostnader utgörs av de kostnader som har bokförts på konstnärlig gestaltning av
gemensamma miljöer, förmedling och tillsynsverksamhet. Exempel på sådana kostnader är
arvoden för skiss och utförandekostnader till konstnärer enligt kontrakt, inköp av konst,
projektledar- och konsulttid (arbetstid och restid) inom projekt och konstansökningar,
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arvoden inom förmedlingsverksamheten i anslutning till trycksaksproduktion och pedagogisk
verksamhet, ramningskostnader och kostnader för restaurering av konst.
Statens konstråd ska i sin årsredovisning redovisa:
för vilka ändamål och på vilka villkor Statens konstråd tar emot bidrag
eller sponsormedel
andelen bidrag respektive andelen sponsormedel av den totala intäkten
De intäkter som finns i verksamheten är huvudsakligen relaterade till samfinansiering av
projekt eller intäkter för utfört arbete kring omhängning av konstkollektioner på statliga
myndigheter. Statens konstråd har därutöver mottagit 330 tkr i bidrag från Riksantikvarieämbetet för forskning gällande uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga
miljöer och projektet Förvaltning av offentlig byggnadsanknuten konst i offentlig och privat
ägo, Boverket har också bidragit med 250 tkr till forskning gällande Samverkan om
gestaltning av offentliga miljöer.

Kvalitativa aspekter i samband med redovisning av verksamhetens resultat
Byggnadsanknuten konst och uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer
Att mäta kvalité inom verksamhetsgrenen Byggnadsanknuten konst och uppdraget
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är komplicerat. Generellt kan man säga att
kvalitetssäkring uppnås inom det konstnärliga och inom det tekniska arbetet i
projektverksamheten genom val av konstnär och kompetent och professionell projektledning.
Både inom det konstnärliga gestaltningsarbetet och inom byggprocessen. Den kompetens
och kunskap som konstnären representerar och den omfattande kompetens som är
representerad vid beslutsmöten och andra möten kvalitetssäkrar verksamheten i sin helhet.
Samrådsmöten i olika former ligger till grund för verksamheten och verksamhetens resultat.
Vid dessa möten finns ett stort antal kompetenser representerade genom t.ex. arkitekter,
landskapsarkitekter, konstnärer, fastighetsägare, tekniska chefer, byggprojektledare och
förvaltare.
2011 har myndigheten arbetat fokuserat med teknisk kvalitetssäkring genom en teknisk
konsult. En analys gjordes i slutet av året angående varför det i vissa fall brister i den
tekniska kvalitetssäkringen inom gestaltningsprojekten. Ett av flera resultat av arbetet är att
från och med hösten 2011 ställs högre krav än tidigare på garantier när det gäller
utförandeprocesser och material. Ambitionen är att konstverken därigenom uppnår högre
kvalité genom högre hållbarhet under längre tid.
Uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är i hög grad ett
processorienterat utvecklingsuppdrag med fokus på metodutveckling för samverkan och
gestaltningsarbeten i ett tiotal pågående fullskaleprojekt, som skolor, torg, resecentrum,
parker, stadslandskap, sjukhus och vindkraftsparker. I dessa prövas olika samverkansmetoder om gestaltning i reell fysisk planering och byggande. Kvalitet i detta uppdrag
kännetecknas dels av utveckling av samverkansformer, mellan olika yrkesgrupper som
arkitekter, ingenjörer, konstnärer, antikvarier och andra konsulter samt boende och andra.
Dels av i vilken grad nya och oväntade kreativa och innovativa resultat kan uppnås för
gestaltning av offentliga miljöer inom ramen för plan- och byggprocesser genom samverkan.
Projektet kvalitetssäkras av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och
Arkitekturmuseet genom löpande uppföljning av projektens samverkansorganisation och
utvärdering av gestaltande resultat i ett brett perspektiv, som innefattar antikvariska,
tekniska, sociala, konstnärliga, arkitektoniska och miljömässiga aspekter. Parallellt
utvärderas uppdragets metodutveckling och fullskaleprojekt av en disputerad följeforskare
genom Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH.
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STATENS KONSTRÅDS ÅRSREDOVISNING 2011

Förmedling
Statens konstråds uppdrag att verka för att den samtida konsten får en betydande plats i
den offentliga miljön är grunden för förmedling, den byggnadsanknutna konsten och
konstkollektioner är utgångspunkt för aktiviteter. Målet att genomföra förmedling med så
hög kvalitet som möjligt görs efter avvägning av tid, resurser och innehåll för insatsen.
Begreppet kvalitet är inte ett statiskt begrepp utan är byggt på kunskap och erfarenhet men
också präglat av det samhälle och den kultur vi lever i. Det är en utmaning att upptäcka
kvalitet i det som ligger utanför det normgivande. I den förmedlande verksamheten finns
alltid en mottagande part vars reaktioner vi måste vara öppna för och möta. Hur det mötet
utfaller är också en aspekt på kvalitetsbegreppet.
Som styrdokument används de riktlinjer som arbetats fram angående regional spridning,
mångfald och jämställdhet. Vidare finns policy-dokument för press och mediakommunikation, sociala medier samt webb.
De verktyg som används är visningar, samtal, seminarier, föreläsningar, workshops,
publikationer och tävlingar. Vi når målgrupperna genom webben, den tryckta årskatalogen,
media och uppsökande verksamhet där kunskapen om ämnet, målet för aktiviteten och
målgruppen är avgörande för säkring av kvalitén.
Press- och media är en viktig kanal för information om Statens konstråds verksamhet till
allmänheten och samarbetsparter. Uppmärksamheten för Statens konstråds verksamhet har
ökat i press- och media de senaste åren.
På webben blir antal besök och sidvisningar, samt mest klickade sidor viktiga parametrar
som visar bland annat hur intressant målgrupperna upplever verksamheten. Hur dessa
parametrar förändras vid olika aktiviteter och insatser blir en parameter för att mäta värdet
av aktiviteter och insatser för målgrupperna.
För att kvalitetssäkra den förmedlade verksamheten krävs goda relationer med partners och
målgrupper för att bedöma utfallet. Ibland kan man använda fokusgrupper för att precisera
arbetssätt. Kommunikationen kring förberedelser och en gemensam målbild är avgörande.
Instrument att bedöma utfallet är ofta det uppföljande samtalet och gemensam utvärdering
av resultatet för aktiviteten. Resultatet ska alltid bedömas utifrån flera håll då aktiviteterna
ofta sker i samverkan med andra partners. Dokumentationen är av stor vikt.
Ibland är en extern utvärderare den bästa hjälpen för att se på verksamheten utifrån. I
Portfolioprojektet gjordes en extern utvärdering 2009 som ledde till att projektet fortsatte
men gjordes om på flera punkter. I den externa kommunikationen används ofta
välrenommerade kultur- och konstskribenter. På så sätt genomsyras vår information av en
extern analys av hög kvalité, nya synvinklar och idéer förs in i vårt förmedlande och vi
säkerställer transparens i vår kommunikation.
I nätverket Konst och Publik, KOP, som Statens konstråd driver med flera andra
kulturmyndigheter och två regioner utvärderas den årliga konferensen av alla deltagare
genom ett enkelt frågeformulär. I återkommande kontakter som t.ex. med en särskild lärare
på en skola är återkopplingen kontinuerlig efter varje aktivitet. Återkommande förfrågningar
om samarbete är en parameter för kvalitet. I visningar av konstkollektioner som ofta utförs
av den konsult som valt och genomfört kollektionen redovisas utfallet med parametrar som
antal medverkande men också med hänsyn till visat engagemang och aktivt deltagande i
gruppen. Mottagande myndighets intresse är en parameter för mätande av kvalitet.
Alla förfrågningar på mejl eller telefon får återkoppling inom 24 timmar. Förmågan till snabb
kommunikation är att visa respekt och intresse för den enskilde medborgaren.
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Tillsyn
Inom tillsynsverksamheten är de formella kontakterna med statliga myndigheter
grundläggande. Tillsynsregistret innehåller samtliga statliga myndigheter och koordineras
löpande med Statistiska centralbyråns nationella myndighetsregister för att fånga upp nya
myndigheter och myndigheter som ombildas eller läggs ned. Genom standardiserade rutiner
för myndigheternas beslut om konstansvariga, årlig inventering och rapportering samt
hantering av skador och förluster garanteras en resurseffektiv tillsyn.
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KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV DEN GEMENSAMMA MILJÖN
MÅL
Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande
inslag i samhällsmiljön, detta sker bland annat genom att myndigheten beställer och
förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet.
Statens konstråd kan även medverka till att konst tillförs andra gemensamma miljöer än
sådana som brukas av staten genom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga
miljöer.

Byggnadsanknuten konst
RESULTAT
Tabell 2
Antal avslutade konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt
lokalbruk samt andra relevanta kategorier i förhållande till målet
2009

2010

2011

Statligt lokalbruk
Domstolar
Polis, häkte, kriminalvård
Universitet, högskolor och andra skolor
Militära myndigheter
Övriga myndigheter

5
1
6

1
4
7

4

3

1
1
5
1
1

4

1
4

1
2

20

20

12

Icke-statligt lokalbruk
Bostadsföretag
Kommuner och landsting
Summa

Tabell 3
Antal nyanmälda projekt fördelade på kategorier
2009
Statligt lokalbruk
Domstolar
Militära myndigheter
Polis, häkte, kriminalvård
Universitet, högskolor och andra skolor
Övriga myndigheter

2010
1
2
14
9

Icke-statligt lokalbruk
Bostadsföretag
Kommuner och landsting
Övriga

2011
4
5
2
7
8

1
2
3
11
3

26

20

1
7
1

Summa

35
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KOMMENTAR
Statligt lokalbruk
Avslutade och nyanmälda projekt beskriver startpunkter och slutpunkter i processer
kopplade till ny- och ombyggnation för statliga verksamheter. I allmänhet sträcker sig
byggprocesser över en tidsperiod på två till fyra år. Vid nybyggnad och ombyggnad för
myndigheter och utlandsmyndigheter (ambassader, konsulat, residens) engageras Statens
konstråd, likaså vid omflyttningar av myndigheter samt när andra fysiska byggnadsrelaterade ändringar i den statliga förvaltningen genomförs. Under 2011 har nio projekt inom
det statliga området slutbesiktigats vilket är förhållandevis få. Detta beror på långa
tidsförskjutningar i flera pågående projekt och på att 500 tkr är nu den lägsta utförandebudgeten som beslutas.
Icke-statligt lokalbruk
Inom det icke statliga området har tre projekt avslutats under 2011, varav ett omfattar två
separata gestaltningar av två olika konstnärer (Konst i världsarvet). Under 2010 började
Statens konstråd att arbeta med det nya uppdraget, Samverkan om gestaltning av offentliga
miljöer, det är förklaringen till att det inte finns några nyanmälda projekt inom det ickestatliga området i resultattabellen. Samverkansprojekten redovisas separat i avsnittet
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

RESULTAT
Tabell 4
Kostnader per avslutade projekt
Kostnader per projekt, med angivande av totalkostnaden och kostnadsfördelningen mellan
Statens konstråd och fastighetsägaren. Overhead-kostnader ingår ej då det föreligger
betydande svårigheter att den redovisningen skulle bli rättvisande och relevant.

Statligt lokalbruk
Domstolar
Ort

Myndighet

Byggnadsanknuten
konst

Övriga
kostnader

Kostnad
totalt

Stockholm

Högsta
Förvaltningsdomstolen

540

38

578

Summa

540

38

578

Extern
finansiering

Polis, häkte och kriminalvård
Ort

Myndighet

Byggnadsanknuten
konst

Södertälje

Kriminalvården,
anstalten Hall

440

14

454

Summa

440

14

454
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Övriga
kostnader

Kostnad
totalt

Extern
finansiering
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Universitet och högskolor
Ort

Myndighet

Linköping

Uppsala
Norrköping
Växjö

Uppsala

Linköpings universitet,
friidrottsarena på
Campus Valla
Sveriges
Lantbruksuniversitet,
BioCentrum
Linköpings universitet,
Visualiseringscenter
Linnéuniversitetet,
hus J
Sveriges
Lantbruksuniversitet,
Mark-VattenMiljöcentrum
Summa

Byggnadsanknuten
konst

Övriga
Kostnad
kostnader totalt

740

194

934

540

76

616

480

38

518

540

47

587

680

88

768

2980

443

3 423

Övriga
kostnader

Kostnad
totalt

Extern
finansiering

20

20

Militära myndigheter
Ort

Myndighet

Byggnadsanknuten
konst

Karlskrona

Försvarsmakten,
Dyk- och
Navalcentrum

440

62

502

Summa

440

62

502

Extern
finansiering

Övriga myndigheter
Ort

Myndighet

Byggnadsanknuten
konst

Övriga
kostnader

Kostnad
totalt

Göteborg

Riksarkivet,
Landsarkivet i
Göteborg

430

17

447

Summa

430

17

447

Extern
finansiering

Summa statligt lokalbruk i förhållande till tidigare år
Byggnadsanknuten Övriga kostnader
konst
2011
2010
2009

3 850
8866
11159

522
981
1297
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Kostnad totalt
4 372
10574
14158

Extern finansiering
20
700
140
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Tabell 5

Icke statligt lokalbruk
Kommuner och landsting
Ort

Verksamhet

Kramfors och
Örnsköldsvik

Landstinget, Konst i
världsarvet
Säffle kommun,
Medborgarhuset

300

43

343

2180

350

53

403

350

Summa

650

96

746

2530

Säffle

Byggnadsanknuten
konst SKfinansiering

Övriga
kostnader

Kostnad
totalt

Extern
finansiering

Bostadsföretag
Ort

Verksamhet

Byggnadsanknuten
konst SKfinansiering

Övriga
kostnader

Kostnad
totalt

Extern
finansiering

Karlstad

Våxnäs
bostadsområde

330

26

356

430

Summa

330

26

356

430

Summa icke statligt lokalbruk i förhållande till tidigare år
Byggnadsanknuten
konst
SK-finansiering
2011
2010
2009

980
3020
1580

Övriga kostnader Kostnad totalt

122
338
205

1102
3358
1785

Extern finansiering

2960
9130
2360

Tabell 6
Summa totalt i förhållande till tidigare år
Byggnadsanknuten
konst
2011
2010
2009

4830
11886
12739

Övriga kostnader Kostnad totalt
644
1319
1502

5474
13932
15943

Extern finansiering
2980
9830
2500

Byggnadsanknuten konst beställs genom uppdrag för statlig miljö.
Övriga kostnader utgörs huvudsakligen av projektledar- och konsultkostnader samt reskostnader.
Extern finansiering anger samarbetspartens kostnader för konsten i samfinansierade projekt.
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KOMMENTAR
Statens konstråd helfinansierar projekt inom statligt lokalbruk, extern finansiering
förekommer i mindre utsträckning. I samfinansierade projekt inom icke-statligt lokalbruk har
grundprincipen varit delade kostnader.
Samverkansprojekt inom det icke statliga området har administrerats lokalt av samarbetspartnern. Beslut om vilken/vilka konstnärer som skall få skissinbjudan och uppdrag har
fattas på plats ute i landet.
Projektledarna arbetar med komplicerade och ibland tidskrävande projekt. Tidsplan för
byggnation och förutsättningar i byggprocessen kan förändras underhand vilket inte Statens
konstråd kan påverka, under 2011 har flertalet projekt förskjutits så de istället kommer att
slutföras under 2012. Projekttiden/byggtiden för byggnadsanknuten konst är oftast mellan
två till fyra år, men ibland kan den utsträckas än mer i tid beroende på individuella
förutsättningar.
Statens konstråd bedömer att verksamheten som bedrivs, och som inte är bidragsgivande
utan ger konstnärer arbete, är viktig för yrkesverksamma konstnärer och menar att staten är
en förebildlig uppdragsgivare för konstnärlig gestaltning.
Statligt lokalbruk
Projekt initieras av fastighetsägaren genom en initialhandling till Statens konstråd så tidigt
som möjligt under byggnadsprojekteringen. En av Konstrådets projektledare får i uppdrag
att utreda förutsättningarna. En samrådsgrupp bildas bestående av arkitekt, fastighetsägare/byggherre och representanter för den statliga verksamhet som skall bedrivas
(brukarna), med Statens konstråds projektledare som sammankallande.
Projektledaren formulerar i samråd med samrådsgruppen en kravspecifikation. Efter samråd
med den tillsatta gruppen fattas beslut om skissuppdrag och det genomförs en granskning
av skissförslagen. Dessa måste därefter godkännas skriftligt av både fastighetsägare och
brukare före kontraktsskrivning med konstnären. Utan dessa godkännanden genomförs inte
förslagen.
Ägandet av den beställda konsten och därmed vårdansvaret övergår till fastighetsägaren
sedan det beställda verket slutbesiktigats och kvitterats av mottagaren. Fastighetsägaren får
skötselinstruktioner och information om sitt fortsatta ansvar för konstverket.
Icke-statligt lokalbruk
Samverkan med icke statliga parter regleras i samarbetsavtal och fördelningen av de
ekonomiska insatserna varierar mellan Statens konstråd och samarbetsparten (kommuner,
landsting, bostadsföretag etc.).
Statens konstråd tar inte över samarbetspartens kostnader, men kan genom samverkan
stärka den konstnärliga ambitionen och den konstnärliga kvaliteten genom att tillföra ökade
resurser och kompetens till den planerade insatsen.
Från och med 2010 har inga nya samverkansprojekt i enlighet med det tidigare uppdraget
som utgick 2010 startats upp. De projekt som beslutats 2009 eller tidigare genomförs och
avslutas som planerat och redovisas som tidigare. Se vidare Samverkan om gestaltning av
offentliga miljöer.
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RESULTAT
Konstnärer som anlitats
Tabell 7
Konstnärer som fått skissuppdrag, statliga projekt
Helena Isoz
Stockholm, Gymnastik- och Idrottshögskolan
Gunilla Poignant
Örebro, Rättscentrum (Domstolsverket, Polismyndigheten, Kriminalvården och
Åklagarmyndigheten)
Oskar Aglert
Kiruna, Trafikverket, ny järnväg
Ingegerd Råman
Göteborg, Rättsmedicinalverket
Jacob Dahlgren
Jönköping, Rättscentrum (Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt)
Heinrich Müllner
Linköping, Försvarsmakten, Malmen, Logistikcentrum
Gabriel Lester
Stockholm, Stockholms universitet, Studenthuset
Christoffer Paues
Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet, Veterinär och husdjurscentrum
Astrid Krogh
Malmö, Malmö högskola
Jeppe Hein
Falun, Högskolan Dalarna, nytt högskolebibliotek
Xavier Veilhan
Ronneby, Försvarsmakten, Blekinge Flygflottilj F17, Kallinge, ny räddningsstation
Anton Wiraeus
Skövde, Försvarsmakten, Skövde Motorskola
Konstnärer som fått kontrakt, statliga projekt
Tilda Lovell
Stockholm, Dans och cirkushögskolan
Kristina Matousch
Solna, Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet, Folkhälsohuset
Helena Isoz
Stockholm, Gymnastik- och Idrottshögskolan
Magnus Alexandersson
Göteborg, Kriminalvården, Nya häktet Ullevi Park
Carl Boutard
Lund, Lunds universitet, Arkitekturskolan
Stina Ekman
Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, Campus Ultuna, Corson
Oskar Aglert
Kiruna, Trafikverket, ny järnväg
Ingegerd Råman
Göteborg, Rättsmedicinalverket
Jacob Dahlgren
Jönköping, Rättscentrum (Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt)
Bengt Åke Hellman
Stockholm, Domstolsverket, Högsta Förvaltningsdomstolen, Kammarrättens hus och
Sparreska Palatset
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Konstnärer som fått kontrakt, icke statliga projekt
Tomas Saraceno
Gustavsberg, Värmdö kommun

Tabell 8
Slutbesiktigade färdigställda konstverk, Statliga projekt
Lisa Gerdin
Rumtid, skulptural gestaltning utomhus, handslaget
murat tegel
SIMKA (Simon Häggblom-Karin Lind)
Underlandet, gestaltning av utomhusmiljö, färgad
betong, rostfritt stål, konstgräs, sten

Linköping, Linköpings universitet ,
friidrottsarena på Campus Valla

Södertälje, Kriminalvården,
kriminalvårdsanstalten Hall

Robert Lucander
par, hör han strömmen, så, så också, utan titel, björk
utan fru, hon, fågelprofessor, träd med fru, hitåt,
ditåt, gäst, fru med trä,

Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet,
BioCentrum

måleri inomhus i entré och korridorer, blyerts, tusch
och akryl på furu- och gabonpannå
Michael Johansson
Some Assembly Required – Hard Hat Diving,
skulptural gestaltning utomhus, bemålad brons
Anna Persson
Vad var det som hände? gestaltning på vägg i entré,
lackad mdf, flashfärg, stål, aluminium, glas

Karlskrona, Försvarsmakten, Dyk- och
Navalcentrum

Göteborg, Riksarkivet, Landsarkivet i
Göteborg

Christine Ödlund
Water Sample, skulptural gestaltning och
ljusprojektion utomhus, bemålat aluminium, färgat
glas, gobo-projektion

Norrköping, Linköpings universitet,
Visualiseringscenter

Fredrik Norén
Lookup Table, The End, skulptural gestaltning
utomhus, rostfritt pulverlackat stål
Ebba Bohlin
Fraktalmoln, skulptural gestaltning utomhus, infärgad
betong med mastertop, rostfritt stål, lackat stål
Bengt-Åke Hellman
Arkipelag, skulptural helhetsgestaltning utomhus på
terrass, kalksten, diabas, glaserat tegel
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Växjö, Linnéuniversitetet, hus J

Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Mark-Vatten-Miljöcentrum
Stockholm, Domstolsverket, Högsta
Förvaltningsdomstolen, Kammarrättens
hus och Sparreska Palatset
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Tabell 9
Slutbesiktigade färdigställda konstverk, Icke statliga projekt
Katarina Löfström
Passage, landskapsgestaltning utomhus, fem trappsteg
utsågade i befintligt berg
Catrin Andersson
Med näsan mot iskanten, skulptural gestaltning utomhus,
färgat laminerat glas i ett fackverk av stål

Kramfors, Bönhamn,
Konst i världsarvet
Örnsköldsvik, Skuleskogens
nationalpark, västra entrén,
Konst i världsarvet

Viel Bjerkeset Andersen
Kontrapunkt, skulptural gestaltning och landskapsgestaltning utomhus, hamrad syrafast stål, LED-ljus,
gräs, torv

Säffle, Medborgarhuset

akcg, Anna Kindgren och Carina Gunnars
Vägen hem, skulptural gestaltning utomhus, lackad plåt,
betong

Karlstad, Våxnäs bostadsområde

KOMMENTAR
Statens konstråd ger arbetstillfällen till konstnärer över hela landet genom skissuppdrag och
uppdrag för genomförande av konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Verksamheten
är av stor betydelse för professionellt yrkesverksamma konstnärer. Konstnärer får
erfarenheter som kan ligga till grund för att få andra uppdrag av beställare runt om i Sverige
och utomlands.
Beslut om skissuppdrag och godkännande av skiss inom det statliga området sker efter
beredning i projektmöte. Projektledarna har då diskuterat och förankrat förslagen i
respektive samrådsgrupp där den mottagande parten deltagit i beredningen av förslagen.
Samrådsgruppen är oftast sammansatt av fastighetsägare, arkitekt och brukarrepresentanter. Samrådsgruppen diskuterar projektets förutsättningar och formulerar vilka
konstnärliga kvaliteter som krävs för den specifika platsen och utarbetar en kravspecifikation. Inom det icke statliga området fattas beslut om skissuppdrag och genomförande av den samarbetande parten.
Många konstnärer får uppdrag i projektverksamheten kring beställd konst och 2011 har tolv
konstnärer erhållit skissuppdrag. Statens konstråd har under 2011 skrivit kontrakt med tio
konstnärer i statliga projekt och en samarbetspart har skrivit kontrakt med en konstnär.
Totalt har 19 konstnärer fått uppdrag. Verksamheten har resulterat i att 13 konstnärliga
gestaltningar har blivit klara 2011, nio i statliga projekt och fyra i samarbetsprojekt.
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Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer
I Statens konstråds, Riksantikvarieämbetets, Boverkets och Arkitekturmuseets delrapport till
Kulturdepartementet för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer
betonades att visionen är att utveckla nya arbetsformer och processer för planering och
utformning av offentliga miljöer, som långsiktigt ger invånarna i Sverige ökad tillgång till väl
gestaltade byggnader, platser och landskap. Under 2011 har uppdragets vision utvecklats
genom myndigheternas samverkan och fått en bredare ansats i jämförelse med Statens
konstråds årsredovisning 2010, då istället betoningen låg på konstnärers medverkan i
planering och utformning av offentliga miljöer.

Myndighetssamverkan
2010 var ett startår för regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.
Fokus låg på att etablera samverkan mellan Statens konstråd (SK), Riksantikvarieämbete
(RAÄ), Boverket (BV) och Arkitekturmuseet (AM), formera rutiner och arbetssätt samt utlysa
samverkansprojekt. Under 2011 har en samsyn om uppdragets syfte etablerats.
Myndigheterna har i projektgruppen haft månatliga möten för att väga samman sina
respektive intressen och perspektiv i uppdraget.
I styrgruppen har BV representant bytts ut under 2011. Projektgruppen har under året haft
stor omsättning av personer. Från RAÄ och BV har tre personer efterträtt varandra, AM har
under året bytt representant en gång. Även kommunikationsgruppens sammansättning har
förändrats under året.

Metodutveckling för samverkan
Projektgruppen har under 2011 fortsatt att arbeta med en gemensam metodutveckling för
samverkansprojekten och myndighetssamarbetet. Fokus har legat på att analysera
samverkan som organisationsform och gestaltning som begrepp.
I metodutvecklingen har projektgruppen jämfört med hur samverkan eftersträvas inom
andra områden, som till exempel industridesign för att generera förändring och utveckling av
produkter, miljöer och tjänster. Som en konsekvens av projektgruppens diskussioner av
samverkansprocesser har även begreppet gestaltning definierats utifrån en helhetssyn. Detta
innebär att såväl sociala, ekonomiska och tekniska som arkitektoniska, konstnärliga och
antikvariska aspekter vägs samman vid planering och byggande. För att i praktiken uppnå en
sådan helhetssyn förutsätts att olika kompetenser samverkar i plan- och byggprocessernas
alla faser (planerare, ingenjörer, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer
samt övriga professioner som arbetar med utvecklingen av den fysiska miljön).
Det har under uppdragets gång blivit allt tydligare att varken samverkan eller gestaltning är
entydiga begrepp utan istället termer som ger upphov till många mer eller mindre
omedvetna föreställningar och förväntningar bland personer som har involverats i uppdraget
och samverkansprojekten. Utmaningen för SK, RAÄ, BV och AM har därför varit att skapa
goda förutsättningar i uppdraget och i samverkansprojekten för att arbeta med nytänkande
och nyskapande lösningar kring samverkan och gestaltning som värdeskapande processer
inom ramen för planering och byggande av offentliga byggnader och miljöer.

Samverkansprojekt som goda exempel
Samverkansavtal har under 2010 och 2011 upprättats för sammanlagt elva samverkansprojekt av olika karaktär och i olika delar av landet. Ambitionen har varit att uppnå en bred
spridning mellan olika typer av projekt. Bland annat finns samverkansprojekten i både större
och mindre städer, i historiska och moderna miljöer samt med offentliga och privata
beställare som samverkansparter.
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Av de elva samverkansavtalen har tre tecknats under 2011; Helsingborgs stad (H+,
Oceanpiren och den Blågröna kopplingen), Kalmar kommun (Kvarteret Valnötsträdet) och
Sundbybergs stad (Hallonbergen/Ör). De planerade samverkansprojekten med Motala
kommun och Linköpings kommun har utgått. Under året har också två egeninitierade projekt
inletts i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarna och Landstinget i Uppsala.
Projektgruppens representanter från SK, RAÄ, BV och AM samt KTH:s följeforskare har under
året gjort uppföljande besök av samverkansprojekten i Helsingborg stad, Sundbybergs stad
och Kalmar kommun. Besöken har syftat till att stödja och kvalitetssäkra samverkansprojektens organisation och genomförande.

RESULTAT
Tabell 10
Pågående samverkansprojekt vid utgången av 2011
Samverkanspart

Projektbeskrivning

Antal arkitekter,
formgivare och
konstnärer som anlitas
som konsulter med
SK-finansiering

Helsingborgs stad

Oceanpiren och Blågröna kopplingen är delar
av de första utbyggnadsfaserna av H+
området i Helsingborg. Samverkan kring ett
gestaltningsprogram ska säkerställa att
arkitektoniska och konstnärliga kvaliteter får
stort utrymme i både planering och byggande.

1 konstnär och 1
industridesigngrupp
anlitas av
Helsingborgs stad

Kiruna kommun

I området mellan stad och gruva i Kiruna, där
marken påverkas av gruvdriften, kommer den
nya Gruvstadsparken att anläggas, ett område
som i ständig förändring så länge gruvan
expanderar. Samverkansprojektet gäller
gestaltningen av hela den nya parkmiljön.

2 arkitekter och 3
konstnärer anlitas av
Kiruna kommun

Krokoms kommun

Krokoms kommun bygger två nya energisnåla
skolor. Projektet är avgränsat till gestaltning
av dagvattenhanteringen och utformningen av
en entrétrappa på Sånghusvallens skola och
visualisering av skolans energikonsumtion på
Ås nya skola.

1 konsthantverkare
och 2 konstnärer
anlitas av Krokoms
kommun

950

Lysekils Bostäder AB

Badhusberget är ett lägenhetsområde i Lysekil
från 1960- och 70-talets miljonprogram.
Projektet handlar om gestaltning av
gårdsmiljöerna, som ska göras genom en bred
samverkan mellan boende, fastighetsägare,
arkitekt, konstnär och tekniker.

1 konstnär anlitas av
LysekilsBostäder AB

400

Nora kommun

Ett nytt resecentrum ska byggas i Nora, en av
Sveriges bäst bevarade trästäder. Samverkan
gäller gestaltningen av det nya
resecentrumets markytor samt utformningen
av en ny perrong med skärmtak samt
omkringliggande park.

1 konstnär och 1
landskapsarkitekt
anlitas av Nora
kommun

Vanstaskolan i Ösmo byggdes i mitten av
1970-talet. Visionen är att förnya utemiljön så
att den bidrar till att öka elevernas
utomhusaktiviteter. I nära samverkan mellan
Nynäshamns kommun
elever, lärare, teknisk förvaltning,
landskapsarkitekt och konstnärer i både
planering och byggande ska skolgården
utvecklas och förändras.
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1 industridesigngrupp
anlitas av
Nynäshamns kommun

SK finansiering
tkr – Max 50 %
av totalkostnad
för medverkande
konsulter och ev.
byggkostnader

800

1000

1055
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Orust kommun

Orust kommun planlägger och bygger en ny
färjeterminal i ett befintligt hamnområde och
färjeläger i Tuvesvik på Lavön utanför Orust.
Samverkan gäller gestaltningen av
färjeterminalens nya byggnad och omgivande
miljö.

2 konstnärer anlitas
av Orust kommun

400

Stena Fastigheter,
Uppsala

Bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala, från
början av 1960-talet, är ett av Europas första
låghusbebyggelseområden i stadsmiljö.
Projektet handlar om gestaltning och
konstruktion av ny utomhusbelysning på
innergårdarna.

1 konstnär anlitas av
Stena Fastigheter

400

Värnamo kommun

En före detta gummifabrik belägen centralt i
Värnamo byggs om till kulturhus och kreativ
mötesplats med bibliotek, föreläsningssalar,
nystartade företag, café och restauranger.
Samverkansprojektet fokuserar på
gestaltningarna av den östra entrén och
entréhallen.

2 konstnärer anlitas
av Värnamo kommun

580

Sundbybergs stad

Stadsdelarna Hallonbergen och Ör är två
individuellt olika och separerade områden som
ligger bredvid varandra i Sundbybergs stad.
Målsättningen med projektet är att
gestaltningen av de två stadsdelarna ska
genomsyras av ett helhetsperspektiv och att
medborgarnas idéer ska ges utrymme i fysisk
planering och byggande.

1 konstnär anlitas av
Sundbybergs stad

210

Kalmar kommun

Kvarter Valnötsträdet ligger i den medeltida
stadskärnan i Kalmar och har ett högt
kulturhistoriskt värde. Projektet gäller
framtagandet av ett gestaltningsprogram inom
ramen för en ny detaljplan, där ekonomiska
och tekniska perspektiv ska vägas samman
med arkitektoniska, antikvariska och
konstnärliga värden.

1 konsthantverkare
anlitas av Kalmar
kommun

125

I den workshop som SK, RAÄ, BV och AM organiserade i september 2011 framkom ett antal
utmaningar som deltagarna i samverkansprojekten mött i sitt arbete. En viktig förutsättning
för att projekten ska kunna finansieras och produceras är att det finns en bred förankring i
ledningen för den kommun och/eller det företag som är beställare. Politiska, ekonomiska,
administrativa förutsättningar sätter ramar för möjligheten att hitta nya arbetssätt.
Samverkansuppdraget innebär ett tidskrävande arbete. Både personalresurser och pengar
måste avsättas i samverkansprojekten. Det tar tid att kommunicera nya tankar och hitta nya
arbetsformer. Samverkan kräver att deltagarna i projekten har motivation och möjlighet att
avsätta gemensam arbetstid. Tidsfaktorn är avgörande för att kunna uppnå ett arbetsklimat
som tillåter att deltagarnas olika kompetenser i samverkan kan generera nya oväntade
arbetssätt och lösningar.
Kommunikation är en viktig grund för arbetet i projekten. Det är viktigt att förstå att alla har
olika kunskaper och deltar i gruppens arbete på olika villkor.

Kommunikation
Under 2011 har kommunikation med uppdragets semiinterna målgrupper (samverkansprojekten) prioriterats, samtidigt som en viss kommunikation med uppdragets externa
målgrupper har inletts. Först 2013, när ett flertal av samverkansprojekten är avslutade,
kommer myndigheterna vidga kommunikationen till de externa målgrupperna. SK, RAÄ, BV
och AM ansvarar för kommunikationen av regeringsuppdraget, med samverkansprojekten
som exempel, medan varje samverkanspart ansvarar för informationsaktiviteter om sitt
samverkansprojekt.
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I maj organiserades ett startmöte för de samverkansparter som tecknade samverkansavtal
under vintern/våren 2010-2011. Det startmötet följdes upp av en heldagsworkshop den 20
september på Arkitekturmuseet. Inbjudna var alla medverkande i arbetsgrupperna i samtliga
samverkansprojekt. På förmiddagen talade Robin Edman (SVID), Lena From (Stockholms
stad) och Örjan Wikforss (KTH) om projektkommunikation, samverkan och designprocesser.
Under eftermiddagen höll uppdragets följeforskare Maria Håkansson i en Open Spaceworkshop där deltagarna fick möjlighet att diskutera de utmaningar de hittills mött i sitt
arbete. Dessa evenemang organiserades för att öka medvetenheten om målen och
uppdragets syfte, samt att skapa kunskapsöverföring mellan projekten.
Under 2011 har uppdraget bland annat presenterats på Arkitekturmässan 2011 i Göteborg,
Föreningen för samhällsplanering i Mälardalens seminarium på Telefonplan, Bostadsmässan i
Kokkola i Finland, KRO/KIF:s konferens Agenda 2016 på Moderna Museet och Statens
konstråds programkvällar i maj och november.

Följeforskning
Uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer följs av en disputerad forskare
från KTH, Institutionen för samhällsbyggnad och miljö. Målsättningen med följeforskarens
arbete är att färdigställa en vetenskaplig publikation som belyser teoretisk metodutveckling
och arbetsprocesser för helhetsplanering och gestaltning av byggnader, platser och landskap
inom uppdraget. Även praktisk tillämpning av metodutveckling och arbetsprocesser i
samverkansprojekten samt uppnådda resultat i samverkansprojekten och kommunikationen
av dessa nationellt, regionalt och lokalt kommer att behandlas. Eftersom regeringsuppdraget
har förlängts till februari 2014 kommer även myndigheternas kontrakt med KTH att
omarbetas och förlängas.
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Konstansökningar
RESULTAT
Diagram 1
Antal placerade konstverk i konstansökningar avslutade 2011
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KOMMENTAR
Under 2011 har 133 konstansökningar genomförts och inom ramen för dessa har totalt 1887
konstverk placerats på statliga myndigheter till ett sammanlagt värde av 9888 tkr.
Tendensen att statliga myndigheter i allt högre grad ser konsten som ett värdefullt och
naturligt inslag i sina lokaler och i sina verksamheter är tydlig. Spridningen mellan offentliga
miljöer är stor och bland konstansökningarna märks universitet och högskolor, domstolar,
polisstationer, fängelser, ungdomshem, försäkringskassor, arbetsförmedlingar, ambassader
samt en rad andra statliga förvaltningsmyndigheter, statliga stiftelser och statliga affärsverk.
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RESULTAT

Tabell 11
Antal inkomna, avslutade, pågående och väntande konstansökningar sista december
Ärendestatus

År 2009

År 2010

År 2011

Inkomna

125

130

135

Avslutade

135

165

133

Pågående*

125

97

69

0

2

11

Väntande**

*Inkomna konstansökningar som saknar Avslutningsblankett
** Inkomna konstansökningar som ej är fördelade till konsult.
Inga av dessa överstiger väntetiden ett år.

Diagram 3
Antal konstansökningar inkomna under år 2011 fördelade på myndighetsområden
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KOMMENTAR
Antalet inkomna konstansökningar har ökat från 130 ärenden år 2010 till 135 ärenden år
2011. Ökningen är marginell men speglar dock tendensen att allt fler myndigheter upptäcker
möjligheten att vid ombyggnad eller flytt få konstkollektioner som är sammansatta med
hänsyn till byggnadens arkitektur och inredning samt myndighetens verksamhet.
Ambitionen är att tillgodose samtliga ansökningar om konst som inkommer från statliga
myndigheter. Väntetiden innan dessa ansökningar påbörjas bör inte överstiga sex veckor och
de ska slutföras inom ett år. Inga konstansökningar har haft väntetider som överstiger ett år
men i vissa fall styrs dock ansökan av yttre faktorer som ombyggnad, flytt eller liknande och
den kan därför pågå längre än ett år.
En ny process för handläggning, beredning och beslut har implementerats 2011 med fasta
ansökningstider för myndigheters konstansökningar. Under perioden mellan sista
ansökningsdatum 2011 och första ansökningsdatum 2012 inkom 20 nya konstansökningar,
varav 11 redovisas som väntande i tabellen nedan. Samtliga dessa fördelades vid
beslutsmöte 2012-01-26.
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RESULTAT
Tabell 12
Antal lagerställda konstverk (inklusive returer)
sista december
År

2010

2011

Antal verk

6067

7566

KOMMENTAR
Trots att 8 % fler konstverk utplacerades under 2011 jämfört med 2010, och att 12 % färre
återlämnades från statliga myndigheter, har lagret den 31 december 2011 ökat med 25 %
från 6067 lagerställda konstverk den 31 december 2010 till 7566 lagerställda konstverk den
31 december 2011. En naturlig förklaring till denna ökning är en stor del av returerna utgörs
av grafik som är relativt svårplacerad idag på statliga myndigheter. Antalet grafiska verk i
arkiv uppgick den 31 december 2011 till 4525 konstverk, vilket utgör 60 % av den totala
mängden lagerställda konstverk. På grund av att utformningen av statliga myndigheters
lokaler under senare år har förändrats genom öppna planlösningar, utan korridorer och
enskilda tjänsterum, finns det inte längre möjlighet att placera grafik i samma utsträckning
som när inköpen gjordes under 1960, 70- och 80-talen. Statens konstråd har under 2011
lagt fram ett förslag om att placera den grafiska konsten på landets skolor, vilket kräver ett
beslut av Kulturdepartementet eftersom skolorna inte är statliga.
RESULTAT
Tabell 13
Antal inköpta konstverk som lagerhållits längre än tre år
utan placering på myndigheter sista december
År
Antal verk

2009

2010

2011

114

106

160

KOMMENTAR
När inköp av konstverk görs till statliga myndigheter ska det finnas en bestämd placering på
myndigheten. Målsättningen är att nyinköpta konstverk inte ska lagerhållas längre än ett år.
Sedan 2008 har antalet lagerställda nyinköpta konstverk minskat från 114 konstverk 2009
till 106 konstverk 2010 men sedan ökat till 160 konstverk 2011.
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RESULTAT
Tabell 14
Antal av Statens konstråd inköpta konstverk under år 2011 fördelade på kategorier
Teknik

Antal

%

Kostnad

Måleri

137

34

3 365 866

Skulptur

83

21

1 512 344

Konsthantverk

17

4

680 614

Grafik

82

20

342 266

Teckning

18

4

340 017

Fotografi

64

16

1 292 040

2

1

52 000

403

100

7 585 147

Övrigt (Video)
Summa:

KOMMENTAR
Det kan konstateras att måleri utgör den största kategorin inköpta konstverk.
Myndigheternas efterfrågan på unika verk (ej upplagebaserad konst) är stor vid
genomförande av konstansökningarna vilket styr inköpen av nya konstverk.
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FÖRMEDLING
MÅL
Statens konstråd har till uppgift att sprida kunskap om konstens betydelse för en god
samhällsmiljö.
Konstpedagogik
Det konstpedagogiska uppdraget innebär att utveckla metoder för att främja och öka
intresset för den samtida konsten utifrån de byggnadsanknutna gestaltningarna och
konstkollektionerna runt om i landet. Det pedagogiska arbetet fokuseras på miljöer för barn
och ungdomar.
Det uppsökande arbetet prioriteras vilket innebär att möta nya grupper i samtal om konstens
uttryck för att på så sätt sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.
Under året har tio nya konstkonsulter upphandlats för att verkställa det stora antalet
konstansökningar från statliga arbetsplatser. För att möta behovet av förmedling av dessa
kollektioner har arbetet intensifierats med visningar och samtal.
Konstvisningar och samtal
För publiken sker den första kontakten med konsten vid invigningen av den konstnärliga
gestaltningen. Ofta gör konstnären en presentation av konsten med anknytning till miljön
och verksamheten på plats.
Konstvisningar på KTH Campus och Regeringskansliet, Gamla Posthuset i Stockholm har
genomförts med ett antal grupper. Att uppleva konsten i miljön är en effektiv väg till
förståelse för konstens speciella inverkan på platsen och kopplingen mellan flera tidslager.
Konstvisningar har även skett på Svenska Kraftnät i Sundbyberg, på SLU Ultuna, på
Landsarkivet i Uppsala, på Skogsstyrelsen i Höör, på Järnvägsskolan i Ängelholm, på
Chalmers personalavdelning, Göteborg, på Karolinska Institutet Solna, på Kronofogden i
Sundbyberg. Att hålla intresset för konsten levande över tid är värdefullt och underlättas av
att texter kring konsten produceras och görs tillgängliga på exempelvis arbetsplatsens
intranät.
Visningar och samtal i samband med konstkollektioner har hög prioritet. Ambitionen är att
fortsätta satsningen på samtal och visningar på arbetsplatserna där konsten angår
personalen i sin nära vardag och utveckla metoder för dessa tillfällen. Vid några visningar
har konstnärer vars verk placerats i kollektionen inbjudits att berätta om sina konstnärskap.
På vissa statliga arbetsplatser finns ”konstambassadörer” som på eget initiativ samtalar med
sina kollegor om den konst som finns på plats. Texter och rådgivning tillhandahålls av
Statens konstråd.
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RESULTAT
Tabell 15
Antal seminarier, samtal och visningar
År 2009

År 2010

År 2011

Seminarier och
föreläsningar

31

28

31

Visningar av konst

26

38

29

KOMMENTAR
I de seminarier som redovisas i tabellen har Statens konstråd inbjudits som föreläsare.
Inbjudan att föreläsa kommer främst från högskoleutbildningar men även från kommuner
och konstinstitutioner. Även klasser från grund och gymnasieutbildningar vill diskutera och
arbeta med konsten i offentliga rummet.
Under året har Statens konstråd bl.a. föreläst i Visby om offentlig konst och på Dalarnas
museum om bl.a. förmedling och kvalitet. På årsmötet i Borås för fritids- och kulturchefer
diskuterades det offentliga rummet med ungdomar. Tonvikten var lagd på lagliga
graffitiväggar och graffitins rötter i 70-talets konströrelse i New York. I Tranås och i Kumla
diskuterades regler för upphandling. Konstrådet har även deltagit i seminariet Get to Work II
Vilken konst tål vi i offentliga miljöer? i Umeå och i seminariet Arkitekturens textilier på
Konstfack i Stockholm. I Jönköping förelästes om Konst på väg och på Arkitekthögskolan i
Stockholm om Statens konstråds verksamhet. Flera skolklasser har kommit till Art lounge för
att diskutera konstens roll i det offentliga rummet.
Under 2011 överlämnade KOP - Nätverket för Konst och publik stafettpinnen för
organiserandet av en konferens till Norsk Publikumsutvikling/Audiences Norway. Konferensen
ägde rum i Bergen 30 maj till 2 juni. KOP hade två representanter i arbetsgruppen.
Konferensen vände sig till publikintressenter inom flera konstarter. Programmet var
ambitiöst upplagt med paneldiskussioner och valbara föreläsningar varvade med
föreställningar och gruppdiskussioner. Festspelen i Bergen pågick samtidigt vilket påverkade
programläggning och val av föreläsare. Föreläsare var bl.a. Lisa Baxter (Storbritannien), Mik
Aidt (Danmark), Cynthia Dekker (Nederländerna) Christian Payne (Storbritannien) och Ulla
Laurio (Finland). Det nordiska samarbetet kring konst och publikfrågor kommer att fortsätta
2012.
KOP består av Riksutställningar, Moderna Museet, Nationalmuseum, Statens konstråd, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne. Riksutställningar har en samordnande funktion. Under
hösten 2012 kommer KOP att arrangera en nordisk konferens i Köpenhamn i samverkan med
danska kollegor.
Under 2011 medverkade Statens konstråd bland annat i seminariet Det Vores Kunst i
Köpenhamn, Vem är det offentliga rummet till för? i Örebro och Art and Audiences i Bergen
och European Job Days Culture med AF Kultur Stockholm.
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RESULTAT
Tabell 16
Publikationer
Titel
Katalog 40 Statens konstråd 2010
ISSN 1651-4564

Catalogue 40 The National Public
Art Council 2010
ISSN 1651-5870

Sidantal

Upplaga

190

3200

60

500

Redovisning i bild och text av beställda
konstverk färdigställda under 2010.
Redaktör: Anna Nyström.
Engelskt supplement Årskatalog 40.

KOMMENTAR
Årskatalogen, med presentation av samtliga färdigställda beställda konstverk under ett
verksamhetsår, är ett av de viktigaste instrumenten för att presentera verksamheten.
Katalog 40 innehåller introduktionstexter, fördjupningstexter, fotografier och fakta kring de
olika konstprojekten. Fördjupningstexterna är fokuserade på Konstrådets uppdrag,
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, Konstnärsfokus Norrköping samt tre
konstkollektioner som genomfördes under 2010.
Årskataloger och andra publikationer kan beställas på webben och även köpas på t.ex.
konstmuseer och kulturhus.
Längre och kortare texter kring beställda konstverk produceras, externa skribenter anlitas.
Målgruppen är en intresserad allmänhet och brukare/besökare av de offentliga rum där
konstverken är placerade. Presentationstexter produceras även för enstaka konstverk och
placerade konstkollektioner som informativt och pedagogiskt stöd i anslutning till avslutade
konstansökningar.

Utställning i samband med fototävling
Alla 57 fotografier i fototävlingen Ta på konsten ställdes ut 23 - 26 november i Art Lounge.
Prisutdelning till de vinnande tävlingsdeltagarna skedde lördagen den 26 november.
Uppdraget för tävlingen var att ungdomar mellan 13 - 19 år skulle fotografera och göra en
personlig tolkning av offentlig konst. Tävlingen var uppdelad i tre åldersklasser och pågick
mellan den 9 september och den 24 oktober (se sidan 36 för mer information).

Press- och media
Press och media informeras om Konstrådets projekt och verksamhet genom bl.a. pressmeddelanden, pressträffar och kontinuerlig personlig kontakt med press- och medieansvarig.
Pressmeddelanden och pressbilder finns tillgängliga på webbplatsens pressrum.

28 (58)

STATENS KONSTRÅDS ÅRSREDOVISNING 2011

RESULTAT
Diagram 4
Pressklipp med artiklar om Statens konstråd
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59
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Totalt antal pressklipp**
2009: 203
2010: 293
2011:
544
* Med storstadspress
avses regionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
**Med
Med storstadspress
storstadspress avses
avses regionerna
regionerna ii Stockholm,
Stockholm, Göteborg
Göteborg och
och Malmö.
Malmö.
**Pressklipp med längre text om Statens konstråd. Pressklipp där Konstrådet bara nämns,
**Pressklipp med längre text om Statens konstråd. Pressklipp där Statens konstråd bara nämns,
t.ex. när konstnärer har blivit inköpta räknas inte med i denna statistik.
t.ex. när konstnärer är inköpta av Konstrådet räknas inte med i denna statistik.

KOMMENTAR
Ett betydligt större genomslag i svensk press än de föregående åren blev tydligt under 2011.
Ta på konsten, fototävlingen för unga rönte stor uppmärksamhet i lokalpressen liksom att
Statens konstråds upphandlade 10 nya konstkonsulter över hela landet. Britta Kjellgen Jägers
konstprojekt Inrainbow för Kumla kriminalvårsanstalt och Katarina Grosses förslag till
konstnärlig gestaltning för stationshuset i Vara rönte också stor medial uppmärksamhet. Många
artiklar i lokalpressen beskrev det nya uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga
miljöer.
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Programverksamhet
RESULTAT
Tabell 17
Medverkande i programverksamhet

Datum

Gordon Young (Storbritannien), konstnär*

1 feb

Andrew Shoben (Storbritannien), konstnär och professor vid Goldsmiths, London*

3 feb

Tania Ruiz Gutiérrez (Chile), konstnär

8 mar

Can Savran och Helene Wahlberg, arkitekter, Albin Karlsson, Sofie Weibull och Mikael
Åberg, konstnärer, Henrik Orrje, Statens konstråd, Peter Lundström, konsult Statens
konstråd

22 mar

Mats Bigert och Lars Bergström (Bigert & Bergström), konstnärer

12 apr

Hugo Röjgård, konstvetare

5 maj

Anna Kindgren och Carina Gunnars (akcg), konstnärer
Åsa Dahlin, Boverket, Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet, Maria Håkansson, KTH,
Henrik Orrje, Statens konstråd
Ebba Bohlin och Robert Lucander, konstnärer

18 okt
8 nov
29 nov

Totalt antal deltagare under nio program: 324
*i samarbete med Konstfack

KOMMENTAR
Sex kvällsprogram samt en lunchföreläsning har under 2011 arrangerats i Art Lounge.
Vårens tema var Konsten att samverka och höstens tema fokuserade på arbetsmetoder inom
offentlig konst. Till flera kvällsprogram bjöds även en samtalspartner in för att samtala kring
det aktuella konstprojektet tillsammans med föreläsare och deltagande publik.
Kvällsprogrammen är till för att ge möjlighet till fördjupning och diskussion kring pågående
eller nyligen avslutade konstprojekt och är öppna för allmänheten. Flera av programkvällarna
har videodokumenterats och publicerats på Konstrådets webbplats.
Två program arrangerades av mastergrupperna Storytelling och Textile in the Expanded Field
i samarbete med Konsfack och ingick i kursen Site-specific.

Utställningsersättning till konstnärer
För utställningar gäller det kontrakt för uppdrag som tecknas med respektive konstnär, där
rätten regleras för att ställa ut skisspresentationsmaterial.
Vid programaktivitet, seminarium, visning eller i samband med utställningsmontering där
konstnären personligen medverkar utgår särskild ersättning.
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Arkiv för konstnärer som söker uppdrag
RESULTAT
Tabell 18
Totalt antal konstnärer som sökt uppdrag de senaste tre åren

Antal konstnärer som sökt uppdrag

2009

2010

2011

192

292*

209**

*under 2010 arrangerades en portfoliovisning för konstnärer i Kalmar.
** under 2011 arrangerades Konstnärsfokus Norrköping (se sidan 40).

KOMMENTAR
Professionellt verksamma konstnärer i Sverige som är intresserade av att göra offentliga
gestaltningar på uppdrag av Statens konstråd kan lämna in cv, fotografier av verk/projekt,
kataloger och digitalt material. Materialet gås kontinuerligt igenom av projektledare, och är
tillgängligt för andra beställare och en intresserad allmänhet. Konstnärsarkivet finns i Art
Lounge.
Invigningar
RESULTAT
Tabell 19
Invigningar 2010
Byggnadsanknutna projekt: Statliga miljöer

10

Byggnadsanknutna projekt: Samverkan med kommuner

4

Inköpta konstverk

2

I samband med invigningar hålls också ofta visningar, föreläsningar och seminarium, dessa
finns inte med i den övriga statistiken.
KOMMENTAR
Under 2011 har 14 byggnadsanknutna konstverk invigts. 2011 invigdes också två inköpta
verk - Johan Vikings Mister på Anstalten Norrtälje och Karin Törnells Two Couplets på
Europadomstolen i Luxembourg.
Invigningen är ett tillfälle att fokusera på konstens betydelse för platsen och för dem som
ska ta del av den. Det är också en ceremoni som markerar överlämnandet av ägandet från
Konstrådet till fastighetsägaren. Invigningarna ser olika ut, främst beroende på var de sker
och vilken typ av konst som invigs. Konstnären finns på plats liksom projektledaren och
andra medarbetare från myndigheten.
Exempel på invigningar:
2011 invigdes tre konstverk på kriminalvårdsanstalter; Britta Jäger Kjellgrens In rainbows i
Kumla, SIMKA:s Underlandet i Hall och Johan Vikings Mister i Norrtälje. Vid dessa invigningar
låg ett uttalat fokus på barn- och ungdomsperspektivet, exempelvis medverkade anstaltens
barnombud Marjo Warnie i invigningen på Hall och Barnombudsmannen i Norrtälje.
I Höga kusten invigdes den 14 juni Katarina Löfströms Passage och Catrin Anderssons Med
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näsan mot iskanten. Deltagarna bussades mellan de två verken som finns i Bönhamn och
Skule nationalpark. Efter invigningen fortsatte dagen med ett halvdagsseminarium med
fokus på konst i landskap. Projektet var ett samarbete med Nätterlunds Stiftelse, EU
strukturfond Mellersta Norrland, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland,
Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun.
Den 10 oktober invigdes Karin Törnells Two Couplets på Europadomstolen i Luxembourg.
Bland andra EU-minister Birgitta Ohlsson, konstnären Karin Törnell samt Vassilios Skouris
och Pernilla Lindh från Europadomstolen medverkade.

Webb, bild och IT
RESULTAT
Diagram 5
Under 2011 var det totala antalet besökare på webbplatsen 57 775, en ökning med 7 %
jämfört med 2010. Antalet unika besökare ökade 2011 med 17 %, jämfört med 2010.
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9

Direkt trafik

16%

Sökmotorer

60%

Hänvisningswebbplatser

24%

KOMMENTAR
Under året har så kallad lyhörd (på engelska responsive) design varit på mångas läppar.
Begreppet kommer från lyhörd arkitektur. Där arbetar arkitekten med att få byggnader och
miljöer att anpassa sig efter beteendet hos de människor som passerar genom dem. På
webben handlar det om att bygga webbplatser som själva anpassar layout och innehåll efter
om besökaren använder stationär dator, mobiltelefon, läsplatta eller något annat.
26 % av besökarna på www.statenskonstrad.se använde under årets webbaserade
fototävling Ta på konsten en mobiltelefon eller läsplatta för att ta del av tävlingen under
tävlingsperioden. Detta blev startskottet för att utveckla webbplatsen mot en design lyhörd
också för mobila användares behov.
Sedan tidigare följer www.statenskonstrad.se rekommendationer från World Wide Web
Consortium, W3C. I stället för anpassning till de för tillfället mest populära webbläsarna kan
myndigheten koncentrera utvecklingen på funktioner och innehåll som kommer publiken till
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del, och vara säkra på att informationen finns tillgänglig för så många som möjligt. Även
tekniken bakom en lyhörd design baserar sig på rekommendationer från W3C.
Sociala medier gick från att vara enbart en kommunikationskanal, till att bli en annonskanal
för verksamhetens evenemang och händelser. Detta hjälpte till att öka besöken från
hänvisningswebbplatser till www.statenskonstrad.se med 4 % jämfört med 2010. Facebook
ligger kvar som den största publikdragaren bland sociala medier, medan Twitter helt klart
fungerat mest som en nyhetsförmedlare. Våra följare på Twitter har ökat från 69 personer
och organisationer 2010 till 208 personer och organisationer 2011.
Statens konstråd har fortsatt att publicera information på webbplatsen om de
byggnadsanknutna konstverk som producerats genom åren. Sedan våren 2010 visas även
konstverk som köpts in för konstkollektioner. Där finns också flera exempel på hela
konstkollektioner.
2011 publicerades information om myndigheten på teckenspråk. Teckenspråksfilmerna blev
starten på att även satsa mer på minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib
och jiddish.
Webbtjänster som Google Maps och Youtube är viktiga på webbplatsen, inte minst ur ett
kostnads- och tillgänglighetsperspektiv.

RESULTAT
Tabell 20
Publicerade nyhetsbrev

Publicerade nyhetsbrev

2008

2009

2010

2011

15

12

15

9

Diagram 6
Antal prenumeranter
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KOMMENTAR
Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet har blivit fler och utskicken skapar besökstoppar på
www.statenskonstrad.se. Nyhetsbrevet om fototävlingen Ta på konsten skapade den största
toppen 2011, med 547 besök samma dag utskicket gjordes.

Bild
Bildarkivet öppnades för intern användning 2010 och levererade i slutet av förra året bilder
till cirka 200 av de byggnadsanknutna konstverken som finns presenterade på
www.statenskonstrad.se. I december 2011 kunde vi också öppna delar av bildarkivet publikt,
på www.statenskonstrad.se.

IT
Myndigheten strävar mot att använda öppen programvara och öppna standarder för
kostnadseffektiva lösningar inom Informationsteknik, IT. Exempelvis använder vi Kerios
mejlsystem i stället för Microsoft Exchange, vilket sparar omkring 70 000 kronor per år i
underhållskostnader och licensavgifter. Ett annat exempel är intranätet. Det ligger i systemet
Alfresco, byggt på öppen programvara och öppna standarder. Där har kostnader för drift och
underhåll varit begränsade till serverskötsel och rutinmässig backup.
Med en ökande användning av IT-system följer också en intensifiering av arbetet med IToch informationssäkerhet. Detta arbete granskades i maj 2011 av Riksrevisionen.
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TILLSYNSVERKSAMHET
Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av konst som tillhör staten och som
inte står under tillsyn av någon annan myndighet. Statens konstråd skall ge myndigheterna
råd om vården av denna konst (SFS nr: 1990:195).
MÅL
Att verka för att statliga myndigheter och fastighetsägare förebygger och upptäcker skador,
stölder och förluster av statlig konst.
RESULTAT
Diagram 7
Myndigheters årliga inventeringsrapporter till Statens konstråd 2008-2011
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Enligt 4 § i SFS 1990:195 ska statliga myndigheter förteckna och årligen inventera sitt
innehav av statlig konst. För detta arbete använder statliga myndigheter Konstdatabasen, ett
nationellt internetbaserat dataregister för statlig offentlig konst som utvecklas av S Reg AB i
samråd med Statens konstråd. I Konstdatabasen registrerar myndigheterna sitt innehav av
statlig konst samt rapporterar status för årliga inventeringar. Syftet med myndigheternas
inventeringar är att de ska förebygga och upptäcka skador och förluster (enligt SFS
1995:1300 om statliga myndigheters riskhantering). Förebyggande av skador eller förluster
kan ske genom säkerhetsmontering av konstverken, larmning eller omplacering till miljöer
med låg stöld- och skaderisk. Detta är särskilt viktigt där konstverken har höga värden och
risken för betydande ekonomiska och konstnärliga förluster bedöms vara hög.
Av stapeldiagrammet framgår att 81 % av statliga myndigheter vid utgången av 2011 hade
inventerat och rapporterat sitt innehav av statlig konst, vilket betyder att svarsfrekvensen
har ökat med 10 % jämfört med den 31 december 2010.
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Skador och stölder av statlig konst
Vid skador, förluster och stölder av statlig konst skall Statens konstråd underrättas, som
föreslår lämplig åtgärd. Myndigheternas innehav av statlig konst är generellt oförsäkrat. Vid
totalskada är myndigheten inte skyldig att ersätta den skadade konsten. Den kostnad
myndigheten kan drabbas av är reparationskostnad vid delskada, där reparationskostnaden
bedöms understiga det skadade konstverkets ekonomiska värde. Om myndigheten bedömer
att det finns skäl att försäkra sitt innehav av statlig konst, kan myndigheten teckna en
försäkring genom Kammarkollegiet. Kunskap om konstverkens aktuella ekonomiska värden
fås genom att myndigheten anlitar en förordnad värderingsman. Självrisken vid skador och
stölder är lägst ett basbelopp och i myndighetens beslut att försäkra konstverken skall därför
konstverkens ekonomiska värden vägas in.
Generellt är säkerheten god på statliga myndigheter. Den största risken för skador och
förluster utgörs av brister i myndigheternas organisation och administrativa rutiner för årliga
inventeringar och hantering av statlig konst vid omorganisationer, ombyggnader och
lokalbyten. Under 2011 inkom åtta ärenden rörande myndigheters polisanmälningar av
saknade och stulna konstverk, vilket kan jämföras med nio inkomna ärenden 2010.
Polisanmälningarna är ett tecken på att statliga myndigheter proaktivt verkar för att
upptäcka saknade och stulna konstverk, även om anmälan i sig sällan leder till att
konstverken återfinns eftersom Polisen i regel saknar spaningsuppslag.

Stickprov på konstverk placerade på statliga myndigheter
Sedan 2010 har en ny stickprovsmetod tillämpats för att kontrollera att statliga myndigheter
har inventerat, fotograferat och registrerat konstverk med höga värden inköpta från och med
2003. Under 2010 kontrollerades 13 konstverk med inköpsvärden högre än 100 tkr och
under 2011 har stickprovskontroller skett på 21 konstverk med inköpsvärden från 50 tkr till
99 tkr. Av stickproven som har genomförts under 2010-2011 är 16 konstverk ännu inte
inventerade och registrerade i Konstdatabasen av de myndigheter som har kvitterat
konstverken. Dessa 16 konstverk kommer att följas upp under 2012 för att säkerställa att
konstverken inte är skadade eller saknade.
I samband med genomförande av konstansökningar har även en ny metod sedan 2010
tillämpats för att kontrollera eventuella skador, förluster och stölder. Metoden innebär att
konsulter får i uppdrag att, när de besöker myndigheter, göra stickprov på konstverk med
höga kulturella och ekonomiska värden. Under 2011 har kontroller av nio utvalda konstverk
genomförts varav inga är skadade eller saknade.

Konstansvariga på myndigheterna
Statens konstråd har sedan 2009 aktivt uppmanat samtliga statliga myndigheter (med
utgångspunkt i SCB:s nationella myndighetsregister) att upprätta beslut om vem som är
konstansvarig. Syftet är att tydliggöra vem på varje myndighet som har ansvar att
förebygga och upptäcka skador, förluster och stölder av myndighetens innehav av statlig
konst. Idag finns totalt ca 100 000 konstverk placerade på statliga myndigheter, vilket ställer
höga krav på organisationer och rutiner för vård och förvaltning. Vid utgången av 2011 hade
99 % av samtliga statliga myndigheter som innehar statlig konst upprättat och meddelat
beslut om konstansvarig, jämfört med 2010 då svarsfrekvensen var 96 %.
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RESULTAT
Diagram 8
Antal returnerade konstverk från myndigheter 2008-2011
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Under 2011 återlämnades 2913 konstverk från statliga myndigheter, en minskning med
12 % jämfört med 2010 då 3347 konstverk återlämnades. Det är första minskningen av
returer sedan tillsynsverksamheten inleddes 2004 och kan jämföras med perioden 20072009 då antalet returer ökade med 62 %. Det går dock inte att konstatera om minskningen
är tillfällig eller om det är bestående en effekt av att myndigheters omorganisationer och
flyttar har minskat i omfattning.
Enligt SFS 1990:195 och 12 § ska Statens konstråd samråda med statliga museer kring
eventuellt införlivande i museernas samlingar av konst- och kulturhistoriskt betydelsefulla
konstverk som har återlämnats från myndigheter som omorganiseras eller avvecklas. Under
2010 överfördes nio konstverk till Moderna Museets samling.

Byggnadsanknuten konst
Som redovisades i årsredovisningen 2010 har forskningsprojektet Förvaltning av offentlig
byggnadsanknuten konst i offentlig och privat ägo genomförts under 2011. Projektet syftar
till att analysera och bedöma vilken kompetens och vilka ekonomiska resurser som fordras
för att långsiktigt vårda och bevara den offentliga konsten som är beställd under 1900-talet
av både staten, landsting och kommuner och som idag bl.a. ägs av privata fastighetsbolag.
Projektet är ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Skissernas
museum och genomförs med FoU-bidrag från Riksantikvarieämbetet. Den offentliga konsten
från 1900-talet utgör ett ekonomiskt, konst- och samhällshistoriskt betydande kulturarv som
kan jämföras med det historiska kulturarvet i slott och kyrkor. Den är en integrerad och
viktig del av Sveriges moderna kulturmiljöer och berättar om vilka idéer, strömningar och
tendenser som präglat det svenska samhället under 1900-talet. På ett liknande sätt som
historiska miljöer är utgångspunkt i dagens forskning och utbildning är den offentliga
konsten en framtida källa till kunskap om och förståelse kring Sveriges utveckling som
demokratiskt samhälle.
Idag har både privata och offentliga ägare av byggnadsminnen möjlighet att söka
ekonomiska bidrag för att vårda och bevara de historiska kulturvärden som de förfogar över
medan den offentliga konsten utgör ett undantag inom det antikvariska ersättningsområdet.
Övergripande frågeställningar för projektet har därför varit vilken ekonomiskt respektive
konsultativ betydelse antikvariska myndigheter, institutioner och företag inom stat,
landsting, kommuner och privat sektor kan spela för framtida bevarande av offentlig konst.
Statens konstråd har i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Sveriges kommuner och
landsting (SKL) och Skissernas museum valt ut och bedrivit fallstudier kring 24 offentliga
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byggnadsanknutna konstverk ursprungligen beställda av stat, kommuner, landsting och
regioner. Genom arbetet med dessa har en rad problemområden utkristalliserats som rör
frågor om ansvarsfördelning, tillsyn, samverkan, bristen på samsyn, kunskap och kompetens
liksom avsaknaden av nationell överblick kring vilka offentliga konstverk som finns och bör
prioriteras. Vidare saknas redskap för långsiktig förvaltning, som uppbyggnad av system för
kunskapsöverföring, dokumentation och riktlinjer. Det kan också konstateras att
förskjutningen av den offentliga konstens bruksvärden mot kulturarv inte motsvaras av
befintliga regelverk och juridiska skyddssystem, och (därmed) inte heller av eventuella
möjligheter till antikvariskt stöd.
Riksantikvarieämbetet har för 2012 beviljat stöd för fortsatt forskning inom området och
under 2012 startar forskningsprojektet Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig
byggnadsanknuten konst, i vilket Statens konstråd i samarbete med Institutionen för
Kulturvård vid Göteborgs universitet, Skissernas museum och Institutionen för
konstvetenskap vid Uppsala universitet vidare ska analysera och ge förslag på utveckling av
gällande styrmedel för långsiktig förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst, i såväl
offentlig som privat ägo, ur ett nationellt kulturarvsperspektiv. Idag finns stora brister vad
gäller överblick, värdering, processer för prioritering, antikvarisk kompetens och samverkan
mellan kulturmiljövårdens aktörer och fastighetsägare.
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20%

5

0%Statens konstråd arbetar aktivt för att mångfaldsperspektiv och jämställdhetsintegrering ska
påverka
2009 verksamheten
2010
2011och organisationen. Under perioden 2009-2011 har 38 kvinnor och
36 män fått skissuppdrag. Under samma period har 30 kvinnor och 18 män fått kontrakt för
genomförande av konstnärlig gestaltning. 43 gestaltningar av kvinnliga konstnärer och 18 av
män har under perioden slutbesiktigats. Det kan jämföras med myndighetens sjuttiofemåriga
historia då förhållandet har varit det omvända under långa tider.
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Att bredda rekrytering av konstnärer för uppdrag och inköp är ett viktigt mål i
mångfaldsarbetet. För att utveckla metoden med portfoliovisningar ur ett regionalt
perspektiv samverkade Statens konstråd med Norrköpings Konstmuseum, Landstinget i
Östergötland och konstkonsulenten i Östergötland kring Konstnärsfokus Norrköping 2011.
24 konstnärer fick möjligheten att presentera sin konst för två projektledare och tre
beställare/inköpare i personliga möten den 10 november. Norrköpings konstmuseum var
värd och dagen avslutades med en presentation av Bigert & Bergström om deras
konstnärskap. Vid projektmötet i december presenterades Östgöta-konstnärerna för övriga
projektledare.

Nordiskt och internationellt samarbete 2011
Statens konstråd har sedan 2003 tillsammans med Koro, Kunst I Offentlige Rom, Oslo, The
Finnish State Art Collection, Helsingfors, Kunststyrelsen/Dansk Kunstfond, Köpenham och
Public Buildings Art Fund Reykjavik ett aktivt nordiskt nätverk för samtal och
kunskapsöverföring inom området offentlig konstnärlig gestaltning. Årligen träffas ledning
och personal från de olika myndigheterna för att diskutera aktuella teman och jämföra
strategier, finansiella förutsättningar och organisation. 22-23 september 2011 genomfördes
ett tvådagarsseminarium på KTH i Stockholm med fokus på frågan om hur institutionerna
arbetar med konstpedagogik i den offentliga miljön och hur man kan presentera den
platsspecifika samtida konsten för brukare, allmänhet och framförallt för barn och unga. Det
konstaterades att Sverige ligger långt fram i det konstpedagogiska programarbetet där den
offentliga konsten är utgångspunkten för en diskussion, inte minst när det gäller satsningar
på barn- och ungdomsgrupper. Under 2012 kommer nätverket att genomföra ett seminarium
i Helsingfors.
Katharina Grosse, Thomas Saraceno, Jussi Niva, Jeppe Hein och Xavier Veilhan är exempel
på väletablerade internationella konstnärer som 2011 arbetar med antingen pågående
projekt eller som har engagerats i skissuppdrag för konstnärliga gestaltningsprojekt runt om
i landet. Inom projektverksamheten tas kontinuerligt internationella kontakter för att
engagera och kontraktera konstnärer från andra länder för uppdrag i Sverige. Det skapar en
direkt erfarenhets- och kunskapsöverföring inom det konstnärliga gestaltningsområdet. Nya
nätverk bildas. Internationella konstnärer har i samband med sitt arbete i Sverige ofta
föreläsningar och deltar i seminarier som Konstrådet arrangerar.

Barn och ungdomsperspektiv
Under året har för första gången en tävling på webben lanserats för att skapa direktkontakt
med unga människor mellan 13-19 år. Fototävlingen Ta på konsten genererade ett par
hundra registreringar på webbplatsen och kvalitén på resultatet av fotouppgiften var över
förväntan. Tävlingen avslutades med utställning i Art lounge och prisutdelning till vinnarna
som kom bl.a. från Lidköping, Säffle och Fagersta för att ta emot sina priser. Fototävlingen
var helt webbaserad där man kunde se alla bidragen under tävlingsperioden.
Sedan 2005 har det genomförts workshops med elever i samarbete med skolor och
konstnärer. Under 2011 genomfördes en workshop med konstnären Bengt JahnssonWennberg för Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Konstnären har gjort målningar och
tredimensionella bilder för skolan. Workshopen byggde på konstnärens förhållande till tingen
och minnena.
I uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer genomfördes en workshop för
alla i elever i ÅK 6-9 i Vanstaskolan i Ösmo tillsammans med formgivarduon Folkform och
personal på skolan. I workshopen utvecklade eleverna idéer om den fysiska miljön som
Folkform sedan ska bygga vidare på i det gestaltningsförslag som ska läggas fram.
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Förutom workshops har även gjorts visningar av konst för skolklasser. Föreläsningar och
diskussioner har hållits med både grundskole- och gymnasieklasser om offentlig konst.
Statens konstråd har under året haft uppdrag i flera av Kriminalvårdens miljöer. Vid Halls
kriminalvårdsanstalt utförde konstnärsduon SIMKA (Karin Lind och Simon Häggblom) ett
konstverk som främst vänder sig till de barn och unga som besöker sina anhöriga på
anstalten. Även vid Norrtäljeanstalten vänder sig konsten direkt till de unga där Johan
Vikings skulptur är speciellt beställd för platsen. Kriminalvårdens initiativ att fokusera på
barnens perspektiv är värdefullt.
För Råby ungdomshem i Lund finns ett pågående gestaltningsuppdrag som kommer att följas
av ett pedagogiskt initiativ, för att ungdomarna ska ges möjligheter att närma sig konsten på
plats.
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REDOVISNING AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2011 OCH 2012-2014
Verksamheten analyseras utifrån instruktion och regleringsbrev och förutsättningar skapas
för att använda de personella och ekonomiska resurserna på mest effektiva vis. Statens
konstråd har funnit att de enskilda medarbetarnas uppfattning om målen för verksamheten
är relevanta och att kompetensförsörjningen är god men att det finns vissa områden där
kompetensförsörjningen de kommande åren bör stärkas.
Myndigheten arbetar kontinuerligt med att säkerställa kompetens för att nå verksamhetens
mål och tillgodose dess behov både på kort och lång sikt. De anställda ska vara väl förtrogna
med målen för verksamheten och de anställda ges möjligheter till kompetensutveckling
vilket främjar kompetensförsörjningen i ett framtida perspektiv.
Den individuella kompetensförsörjningen främsta syfte är att den enskilde arbetstagaren får
möjligheter att utveckla sin kompetens inom respektive arbetsområde. Utvecklingen ska leda
till att ansvarstagandet i verksamheten breddas för den anställde och generera en positiv
utveckling för genomförande av uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde. I
samband med utvecklingssamtal kan den anställde ge förslag på individuell
kompetensutveckling. Förslagen skall främst vara relaterade till något av de nedanstående
områdena och arbetstagaren skall kunna motivera hur den föreslagna utbildningen kan ge en
positiv effekt i verksamheten och stärka måluppfyllelsen. Inom myndighetens
verksamhetsfält bedöms det som betydelsefullt med kompetensutveckling inom följande
områden:
Ekonomi, statlig förvaltning, administration, registrering och projektarbete
It och datakunskap
Kommunikation, marknadsföring, press och media
Samtida konst och konstpedagogik

Gemensam kompetensutveckling i form av deltagande vid föreläsningar, seminarier inom
olika områden främjar möjligheten att ta del av information och diskutera frågor som är av
betydelse för verksamheten. 2011 startade myndigheten ett arbete med gemensam
värdegrund i sammarbete med KRUS (Kompetensrådet för utveckling i staten).
Som liten myndighet strävar Statens konstråd efter att de anställdas kompetens nyttjas så
effektivt som möjligt och myndigheten avsätter årligen medel för personalens kompetensutveckling. Målet är att myndigheten skall ha en kontinuerligt god kompetensförsörjning för
att kunna möta de krav som ställs på verksamheten även i framtiden. Det kan konstateras
att de förändringar som verksamheten genomgått de senaste åren medför högre ställda krav
på kompetens och personella resurser i ett framtida perspektiv.
MÅL 2012-2014
Ett av målen 2012 är att verksamheten går över till processorienterad arkivredovisning i
enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Under 2012 stärker myndigheten kompetensen för att
implementera denna övergång genom extern konsult.
IT-kompetensen på myndigheten kommer fortsättningsvis vara beroende av att myndigheten
anlitar extern kompetens genom konsulter för drift och utveckling.
För att stärka lagerhanteringen kommer under 2012 inventeringssystemet RiwArt att
utvecklas för att möjliggöra en säkrare hantering genom streckkodsanvändning. Kompetens
för denna utveckling tas in genom extern konsult.
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PERSONALSAMMANSÄTTNING
Tabell 21
Åldersstruktur, samtliga tillsvidareanställda samt projektanställda
som arbetat med uppdrag 2011
Totalt

Kvinnor

Män

– 29 år

3

1

2

30 – 49

6

3

50 –

6

3
3

15

7

8

Totalt

3

Tabell 22
Personalstruktur för tillsvidareanställd personal 2011
Män

Kvinnor

Personalförändring

Totalt

Antal

%

Antal

%

Ledningskompetens

3

3

100

0

0

0

0

Kärnkompetens

4

2

50

2

50

0

0

Stödkompetens

3

2

67

1

33

0

0

10

7

70

3

30

0

0

Totalt

Börjar

Slutar

Ledningskompetens – personal med arbetsledande funktion.
Kärnkompetens – personal med sakområdeskompetens inom Statens konstråds verksamhetsområde.
Stödkompetens – personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens.

Sjukfrånvaro 2011
Sjukfrånvaron på Statens konstråd jämfört med den statliga sektorn i stort är mycket låg.
Under 2011 har den totala sjukfrånvaron för kvinnor varit 1,3 % och 1,1 % för män, ingen
medarbetare är långtidssjukskriven. Statens konstråd stimulerar till friskvård genom ett
friskvårdsbidrag och genom en friskvårdstimme i veckan.
Tabell 23
Sjukfrånvaro (åldersintervall grupperas före kön)
Åldersintervall

Kön

– 29 år

Kvinnor
Män

Sjukfrånvaro av total arbetstid

Sjukfrånvaro minst 60 dagar
(timmar)

50 år –

0%
0%
0%
0%
0,4 %
0,2 %
3%
2,4 %
2,7 %

0

Summa

1,2 %

0

– 29 år
30 – 49
30 – 49
50 år –

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
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Tabell 24
Sjukfrånvaro (åldersintervall grupperas före kön)
Kön

Åldersintervall

Män

0%
0%
3%
1,3 %
0%
0,4 %
2,4 %
1,1 %

Summa

1,2 %

Kvinnor

Kvinnor
Män

– 29 år
30 – 49
50 år –

Sjukfrånvaro av total arbetstid

– 29 år
30 – 49
50 år –

Sjukfrånvaro minst 60 dagar
(timmar)

0

0
0

Projektledning
Statens konstråd upphandlar projektledare för en tidsperiod mellan fyra till fem år. 2011 har
fem projektledare varit anlitade med placering i Göteborg, Stockholm och Umeå, två män
och tre kvinnor.
För att genomföra sammanställningar av konstkollektioner
upphandlade Statens konstråd 2011 tio konsulter.
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till

statliga

myndigheter

PROJEKT

Skulptural gestaltning för Dyk- och 		
Navalcentrum i Karlskrona.

KONSTNÄR

Michael Johansson

TITEL

Some Assembly Required – Hard Hat Diving

MATERIAL

Bemålad brons

ARKITEKT

HMXW

PROJEKTLEDARE

Lotta Mossum

FOTO

Michael Johansson

PROJEKT

Del av tvådelad skulptural
gestaltning för Linnéuniveristetet i Växjö.

KONSTNÄR

Fredrik Norén

TITEL

Lookup Table, The End

MATERIAL

Rostfritt pulverlackat stål

ARKITEKT

White arkitekter

PROJEKTLEDARE

Peter Lundström

FOTO

Fredrik Norén

© Michael Johansson/BUS 2011
© Fredrik Norén/2011

PROJEKT

Skulptural gestaltning för västra entrén
till Skuleskogens nationalpark.

PROJEKT

Den ena av två skulpturala
gestaltningar.
Vinnande förslag i Tävling
Linköping 2010, om konstnärlig gestaltning för nya
friidrottsarenan vid
Campus Valla i Linköping.

KONSTNÄR

Catrin Andersson

TITEL

Med näsan mot iskanten

MATERIAL

Laminerat glas i fackverk av stål

PROJEKTLEDARE

Jörgen Nilsson

KONSTNÄR

Lisa Gerdin

FOTO

Catrin Andersson

TITEL

Rumtid

MATERIAL

Murat, handslaget tegel

ARKITEKT

White arkitekter

PROJEKTLEDARE

Martin West

FOTO

Åke E:son Lindman

© Catrin Andersson/BUS 2011

© Lisa Gerdin/BUS 2011
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FINANSIELL REDOVISNING
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STATENS
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ÅRSREDOVISNING
2011 2011

RESULTATRÄKNING
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

1
2
3
4

34 767
874
580
18
36 239

34 130
821
0
2
34 953

5

-8 276
-2 483
-25 224
-12
-244
-36 239

-7 505
-2 521
-24 544
-4
-379
-34 953

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(belopp i tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

6
7
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BALANSRÄKNING
Not

2011-12-31

2010-12-31

Rättigheter och andra immateriella tillgångar

88

33

Summa

88

33

3 844
80
317
4 241

2 765
58
392
3 215

0
1 921
1 921

246
1 354
1 600

9

578
4
582

622
0
622

10

6 809

4 569

11

858
858

987
987

14 499

11 026

3 844

2 765

3 844

2 765

13

482

483

273

293

Leverantörsskulder

14

8 395

6 487

Övriga skulder

15

698

135

9 848

7 398

Upplupna kostnader

807

863

Summa

807

863

14 499

11 026

(belopp i tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inköpt konst
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa

8

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa
SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
12

Statskapital
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter

Summa
Periodavgränsningsposter

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL
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ANSLAGSREDOVISNING
(belopp i tkr)
ANSLAG
Nomenklatur

Ingående

Årets

(inkl benämning)

över-

tilldelning

Indragning Totalt
disp.

Utgifter

över-

Utgående

förings-

enligt

belopp

förings-

belopp

regleringsbrev

belopp

Utgiftsområde 17
17 4: 1
Ramanslag
Statens konstråd,
förvaltningskostnader
17 4: 2
Ramanslag
Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön

Summa anslag

-193

7 788

1 004

33 100

-1 003

811

40 888

-1 003

7 595

-7 611

-16

33 101

-32 732

369

40 696 -40 343

353

BEMYNDIGANDEN
Anslag

Tilldelad
ram

Ingående
Utestående Utestående åtaganden
åtaganden åtaganden
2012
2013
2014

10 000

8 198

17 4: 2
5 309

5 069

240

Villkor anslag
Högst 4 500 av anslaget får användas till lokalkostnader och löner.
2011
17 4: 2

Lokal- och lönekostnader
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(belopp i tkr)
2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01 2008-01-01 2007-01-01
2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Låneram
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram
Kvar av låneramen

1 200
482
718

1 200
483
717

1 200
725
475

1 200
927
273

1 200
1 158
42

827
0

827
446

827
1 075

827
891

827
0

18
12

2
4

5
6

8
62

36
36

Avgiftsintäkter
Beräknad belopp enligt regleringsbrev 2)
Avgiftsintäkter som disponeras
Totala avgiftsintäkter

0
874
874

1 000
821
821

1 000
597
597

1 000
1 115
1 115

0
773
773

Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 17 4:1
Utnyttjad anslagskredit 17 4: 1

234
16

235
159

227
181

744
367

744
0

Beviljad anslagskredit 17 4:2
Utnyttjad anslagskredit 17 4:2

993
0

993
0

993
0

993
310

983
325

Anslag m m
Utgående reservationer
Anslagssparande
Framtida åtaganden

0
375
0

0
1 003
0

0
0
0

0
0
0

0
195
0

5 309
10 000

8 198
10 000

5 117
10 000

6 439
10 000

6 682
10 000

13
13
2 767

13
13
2 659

13
13
2 636

12
12
3 081

13
13
2 999

0
0

0
0

0
-756

173
-929

-104
-929

Kontokrediter hos RGK
Räntekontokredit
Max utnyttjad under året

1)

Räntor avseende räntekonto i RGK
Ränteintäkter
Räntekostnader

Totalt gjorda åtaganden
Tilldelade bemyndiganden
Årsarbetskrafter och anställda m m
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
1)
För åren 2008-09 beror
överskridandena på ett
programmeringsfel i Contempus
2)
Ingen uppgift i regleringsbrevet 2007, 2011
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
(belopp i tkr)
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen om myndigheters årsredovisning m.m.
(2000:605). Konstrådets redovisning följer god redovisningssed enligt 5 § Förordningen om
myndigheters årsredovisning samt 6§ Bokföringsförordningen (2000:606).
Den löpande bokföringen för räkenskapsåret 2011 avslutas 2012-01-05 (den s k brytdagen,
därefter har eventuell inkommen/ivägskickad faktura bokförts som periodavgränsningspost).
Fakturor understigande 15 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgränsningsposter
per 2011-12-31.
Värderingsprinciper - omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Värderingsprinciper - anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om
minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Fr o m 2003 betraktas även enskilt konstverk med anskaffningsvärde om minst
(fram tlll 2010 10 tkr) som anläggningtillgång. Från 2011 har anskaffningsvärdena för samtliga
anläggningstillgångar ändrats till 20 tkr. Kostnader under 20 tkr per konstverk redovisas i
resultaträkningen. Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk. Dock ej inköpt konst.
Tillämpade avskrivningstider
3 år
5 år
5 år

Datorer
Immateriella tillgångar
Övriga inventarier

Värderingsprinciper - skulder
Övriga skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges
i not.
Insynsråd
(andra råds- och styrelseuppdrag i kursiv stil)
Namn
Magdalena Malm
Spridd arkitektkontor(ledamot)
Mie Svennberg
Svante Torell
Besqab (ledamot)
City i Samverkan (ledamot)
Furuhöjden (ordf)
Måns Wrange
Ledande befattningshavare
Mikael Adsenius

Ledamot perioden
110101-111231

Ersättning (tkr)
1

110101-111231
110101-111231

2
4

110908-111231

2

110101-111231

797
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Noter
(belopp i tkr)
Resultaträkningen
Not 1 Intäkter av anslag

2011

2010

34 767
34 767

34 130
34 130

Skillnad mot anslagsredovisning förklaras genom:
- Årets anskaffningar av inköpt konst som aktiveras i BR
- Årets kapitalförändring gentemot balanserad kapitalförändring
- Minskning av semestelöneskuld som ej belastat anslag
(intjänad före 2009)

5 531
0
45

5 862
-20
34

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2011

2010

355
519
874

180
641
821

2011

2010

250
330
580

0
0
0

2011

2010

14
4
18

2
0
2

Not 5 Kostnader för personal

2011

2010

Lön
Förvaltning av byggnadsanknuten konst (Bidrag RAÄ)
Övrigt
Summa

5 149
330
2 797
8 276

5 087
0
2 418
7 505

Intäkter av anslag
Summa

Fakturerade kostnader
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 4§ avgiftsförordn
Summa
Fakturerade kostnader avser i huvudsak samfinansiering av externa parter
i projekt.
Not 3 Intäkter av bidrag
Boverket
Riksantikvariatsämbetet (RAÄ)
Summa
Not 4 Finansiella intäkter
Finansiella intäkter:
- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret
- Övriga finansiella intäkter statliga
Summa

Kostnader för projektledare/konsulter med F-skattsedel ingår i Övriga
driftkostnader. Statens konstråd får för år 2011 använda högst 4 500 tkr
av anslaget 17:4 2 till administrativa kostnader (lokalkostnader och
anställdas löner) enligt regleringsbrevet.
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Not 6 Övriga driftkostnader

2011

2010

8 723
250
9 556
5 028
1 667
25 224

8 748
0
9 820
5 244
732
24 544

2011

2010

12
12

4
4

2011

2010

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde (+)
Årets anskaffningar (+)
Årets avskrivningar (-)
Ingående ackumulerade avskrivningar (-)
Utgående bokfört värde (=)

1 478
80
-25
-1 445
88

1 463
15
-86
-1 359
33

Inköpt konst
Ingående anskaffningsvärde (+)
Årets anskaffningar (+)
Årets uttag (-)
Utgående bokfört värde (=)

2 764
5 531
-4 452
3 843

2
5
-5
2

Övriga driftkostnader
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (Bidrag Boverket)
Utbetalning till konstnärer och samarbetspartners
Projektledare/konsulter avseende konstnärlig gestaltning
Inköpt konst under 20 tkr (år 2010 var beloppet 10 tkr, se ovan)
Summa
Not 7 Finansiella kostnader
Finansiella kostnader:
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Summa
Balansräkningen
Not 8 Anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde (+)
Årets anskaffningar (+)
Årets avskrivningar (-)
Ingående ackumulerade avskrivningar (-)
Utgående bokfört värde (=)
Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde (+)
Årets anskaffningar (+)
Årets utrangering (-)
UB anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar (-)
Årets avskrivningar (-)
Årets ackumulerade utrangeringar (+)
UB ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde (=)
Utgående bokfört värde totalt
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691
862
789
764

481
55
-34
-423
79

481
0
-72
-351
58

2103
110
-304
1 909

1 982
121
2 103

-1 711
-184
304
-1 591

-1 490
-221
-1 711

318

392

4 328

3 247
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Not 9 Periodavgränsningsposter
2011

2010

Förutbetalda kostnader:
- Förutbetalda hyreskostnader
- Övriga förutbetalda kostnader
Summa

550
28
578

594
28
622

Övriga upplupna intäkter:
- Övriga förutbetalda kostnader
Summa

4
4

0
0

582

622

2011

2010

39 648
0
32 731

7 478
0
32 170

0

0

72 379

39 648

193
7 610
0
-7 788
0

181
7 837
0
-7 825
0

15

193

209
-45

243
-34

164

209

-35 481

-1 155

7 408
-37 676
-65 749

7 891
-42 217
-35 481

-65 749

-35 481

6 809

4 569

Summa periodavgränsningsposter
Not 10 Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisning mot icke räntebärande anslag
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som
betalats till icke räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke
räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Redovisning mot räntebärande anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar avseende anslag i
räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som
inte har redovisats mot anslag
Semesterlöneskuld, ej avräknat mot anslag
Förändring semesterlöneskuld 20081231
Fordringar avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens
centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Saldo
Övriga skulder på statens centralkonto i
Riksbanken
Summa Avräkning med statsverket
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Not 11 Behållning räntekonto i Riksgäldkontoret

2011

2010

858
858

987
987

2011

2010

Anslagsmedel
Summa behållning på räntekonto
Den viktigaste faktorn som påverkar myndighetens saldoutveckling är
flödet av utbetalningar som avser löpande förvaltningskostnader,
huvudsakligen i form av löne- och lokalkostnader. Till detta tillkommer
inbetalningar av anslagsmedel.
Not 12 Statskapital
Ingående anskaffningsvärde (+)
Årets anskaffningar (+)
Årets uttag (-)
Summa statskapital

2
5
-4
3

Not 13 Lån i Riksgäldskontoret

765
530
452
843

2
5
-5
2

691
863
789
765

2011

2010

1 200

1 200

483
245
-246
482

725
136
-378
483

Not 14 Leverantörsskulder

2011

2010

Fakturerat från kontraktbundna konstnärer/samarbetspartners
Övrigt
Summa

3 444
4 951
8 395

2 708
3 779
6 487

Not 15 Övriga skulder

2011

2010

125
573
698

130
5
135

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans (=)

Preliminärskatt
Övrigt
Summa
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PROJEKT

Konstnärlig gestaltning i två delar för Linköpings
universitet, Visualiseringscenter i Norrköping.

KONSTNÄR

Christine Ödlund

TITEL

Water Sample

MATERIAL

Bemålat aluminium, glas, ljusprojektion.

ARKITEKT

ÅWL Arkitekter

PROJEKTLEDARE

Marianne Jonsson

FOTO

Jean-Baptiste Béranger

© Christine Ödlund/2011

Statens konstråd
Box 45 134
104 30 Stockholm
Hälsingegatan 45
08 440 12 80
www.statenskonstrad.se

