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Introduktion 

Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun utgår ifrån Region Kalmar 

läns ”Policy och riktlinjer för offentlig konst”, men har anpassats efter 

kommunens organisation och södra Ölands förutsättningar.  

 

Policy och riktlinjer för offentlig konst är framtagna för att tydliggöra och 

underlätta arbetsgången kring inköp, hantering och förvaltning av offentlig 

konst i Mörbylånga kommun. Genom tydlig policy och riktlinjer skapas 

ramarna för ett transparent och enhetligt arbetssätt för de, som på olika sätt, 

hanterar den offentliga konsten. Avsikten med dokumentet är även att bidra 

till att främja konstnärers villkor och att underlätta samspelet mellan de olika 

parterna i planerandet och skapandet av den offentliga konsten. 

 

Mörbylånga kommun följer Agenda 2030 samt Barnkonventionen, och 

arbetar för principen om ”Armlängds avstånd”. 
 

 ”Armlängds avstånd” bygger på relationen mellan 

anslagsgivare och utförare. Det innebär att huvudmannen 

eller den som ska köpa konst beslutar om mål, riktlinjer 

och ekonomiska ramar och överlåter konstnärliga och 

kvalitativa bedömningar åt professionen.”  

 

Ur Region Kalmar läns ”Policy och riktlinjer för offentlig konst”, 2020 

 

Konsten i det offentliga rummet  

”Idag handlar offentlig gestaltning om att ge något mer till 

våra offentliga rum än det mest funktionella och 

förutsägbara. Konst medverkar till att skapa karaktär och 

sammanhang, till att ge upplevelser som kan vara 

rogivande, stimulerande och ge möjlighet till reflektion. 

Den blir också ofta omdebatterad då konsten ibland bryter 

mot invanda mönster och väcker starka reaktioner. Med en 

kompetens som är unik kan konstnärer uttrycka och 

formulera frågeställningar, värderingar och känslor i 

estetiska uttryck som ger samhället fler dimensioner och 

nya perspektiv. 

Det offentliga rummet utgörs av bebyggelsen ute och 

inomhus dit allmänheten har tillträde. Dit räknas gator, 

torg och parker samt utrymmen i allmänna lokaler och 

lokaler för skola, vård och omsorg. De politiska 

församlingarna i länets kommuner och landsting har det 

yttersta ansvaret för de offentliga rummen.  

Offentlig konst kan definieras som konstverk avsedda för 

och ofta utförda direkt i miljöer där allmänheten 

regelmässigt har tillträde. Konst i det offentliga rummet är 

enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår 

gemensamma miljö. Offentlig konst är konstverk som ägs 

av staten, landsting eller en kommun och har bekostats av 

gemensamma skattemedel. Den offentliga konsten tillhör 

alla och är inte i privat ägo. 
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Verken ska hålla under lång tid i en förutbestämd miljö, 

därför är det viktigt att den konstnärliga kvalitén, uttrycket 

och tekniken är hög och är utförd speciellt för den plats 

där den ska placeras.”  

 

Ur Region Kalmar läns ”Policy och riktlinjer för offentlig konst”, 2020 

 
 
Mörbylånga kommuns Konstpolicy  

Kultur, och konstnärlig gestaltning, är en del av samhällsplaneringen idag. 

Konstnärlig gestaltning kan vara ett fristående objekt, en stensättning av ett 

torg som en konstnär har utformat men också en planprocess där konstnärer 

deltagit eller ett socialt projekt tillsammans med bygdens invånare. En 

helhetssyn på gestaltning uppnås i planering och byggande av människors 

livsmiljöer där samtida konstnärliga uttryck ingår. 

Inköp av konst och genomförandet av konstnärliga projekt ska syfta till att 

berika och stimulera människors vardag och miljöer. Alla typer av konst som 

förvärvas eller genomförs i projekt ska präglas av konstnärlig kvalitet och 

ska göras på ett professionellt sätt. Konsten ska spegla samtiden, skapa 

variation över tid och bör finnas där så många som möjligt kan ta del av den. 

Offentlig konst handlar om att ge något mer till våra offentliga rum än det 

mest funktionella och förutsägbara, konst kan vara något som skaver, 

ifrågasätter och ger en förhöjd livskänsla. 

Syftet med offentlig konst är att bidra med konst som en naturlig del i 

kommunens miljöer. Konstsamlingen ska kunna brukas för interna och 

externa tillfälliga utställningar, projekt, publikationer, forskning med mera i 

syfte att fördjupa intresset för konsten. Den offentliga konsten kan även 

nyttjas för konstpedagogiskt arbete främst för barn och unga men också i 

hälsofrämjande syfte. 

Den offentliga konsten ska tas med i den kommunala översiktsplanen för att 

utgöra en naturlig del i samhällsplaneringen och för att bidra till miljöns 

helhet. Konst, belysning, färgsättning, skyltning och utformning av grönytor 

samverkar och det är viktigt att alla aspekter beaktas vid omgestaltning eller 

nybyggnation i det offentliga rummet. Planering och utformning av det 

offentliga rummet ska samordnas mellan berörda myndigheter och 

verksamheter i ett tidigt skede.  

Den fria konsten ska vara en del av det offentliga samtalet, en part i 

demokratin och kommunens demokratiska processer. Kommunens offentliga 

konstsamling representerar kulturella och ekonomiska värden och ska finnas 

tillgänglig för alla. 

Konstnärer ska tidigt bjudas in i bygg- eller stadsplaneringsprocessen för att 

få utrymme att skapa och förankra idéer som bildar en helhet med 

verksamhet och byggnation. Det kan vara färgval i en skolsal eller 

konstprojekt i ett kvarter.  

Mörbylånga kommuns inköp och förvaltning av konst och konstnärliga 

miljögestaltningar ska kännetecknas av 
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 att konsten ska vara en naturlig del i kommunens miljöer, samt 

stimulera och bidra till  

välbefinnande 

 att konsten ska vara tillgänglig för alla och möjliggöra allas tillgång 

till upplevelser  

av konst, oavsett funktionsförmåga  

 hög kvalitet och god spridning när det gäller uttryck, teknik, form 

och innehåll 

 att vara samtida och utförd av nu verksamma konstnärer 

 att skapa förutsättningar för kulturella upplevelser 

 att stimulera till kreativitet, normkunskap, kritiskt tänkande och 

forskning  

 att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald 

 att stärka det lokala konstlivet och i förlängningen medverka till 

kommunens 

utveckling och attraktionskraft 

Mörbylånga kommun ska även säkerställa  

 att inköp av offentlig konst upphandlas eller köps in i enlighet med 

Riktlinjer för hantering av offentlig konst i Kalmar län 

 att all ny- och ombyggnation följer 1 % -regeln såväl inom 

kommunen som dess kommunala bolag. 

 att centrala avtal tillämpas vid anlitande av konstnärer, gäller även 

utöver själva inköpet av konstverket  

 att konstverken efter införskaffandet fotograferas och registreras i ett 

ändamålsenligt konstregister  

 att konstverk endast återges på internet eller på kommunens intranät i 

enlighet med upphovsrättsliga regler  

 att konstsamlingen utifrån sitt konsthistoriska och ekonomiska värde 

ska säkerställas för framtiden genom tillsyn och skötsel 

 att syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den 

nyskapande konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter 

och att komplettera kommunens samling på ett representativt sätt 

 

 


