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bakgrund, beslut och dokument
    1969 års höstlandsting beslutar, efter viss diskussion, att Västerbottens läns landsting ska följa en-procentsregeln, det vill 
säga att en procent av landstingets nybyggnationskostnader ska gå till ”utsmyckning och miljögestaltning”, undantaget 
förråds- och verkstadslokaler. I beslutet framgår att det finns ”möjlighet till bedömning från fall till fall”. Vill man frångå 
den angivna linjen måste man dock lyfta frågan i högsta instans. Beslutet har föregåtts av en hemställan från styrelsen hos 
ett arbetsträningsinstitut i Skellefteå som äskat om anslag ”med förslagsvis en procent av byggnadskostnaden” till konst 
och utsmyckning av institutets nya lokaler. Utbildnings- och kulturnämnden vid landstinget har tillsatt en utredning med 
en sammanställning av hur andra landsting och kommuner finansierar sin offentliga konst. Det har skrivits en motion 
där det framhålls att konsten måste finnas med redan i projekteringsstadiet av landstingets byggnader. I motionen går 
att läsa: ”Kulturella och estetiska värden kan inte längre isoleras från livsmiljön. Det måste bli ett i gestaltandet av den 
stora bilden: landskapet, staden och den dagliga miljön. Det måste starkt betonas att miljön är allas egendom”. Vid den 
tidpunkten är det intresserade landstingspolitiker som ansvarar för konstinköpen till den expansiva organisationens 
lokaler. Budgeten de haft att tillgå, som ofta överskridits, har året innan höjts från 15 000 till 50 000 kronor. I mars 1968 
har KRO distriktet för Norr- och Västerbotten lägligt skickat i en skrivelse där man föreslår att en konstnär ska knytas 
som expert till landstinget vid inköp av ”staffli- och monumentalkonst, uppläggningar av utsmyckningstävlingar och etc”. 
Man frågar sig varför inte konstnärer anlitas till detta när man i så många andra områden anlitar experter. 
    Det är därför inte konstigt att den konstinköpsgrupp som bildas år 1970 består av, förutom en tjänsteperson, två poli-
tiker och en konstnär, kallad KRO-konsult. Det blir målaren och tecknaren Ingvar Hällgren som är först ut. Politikerna 
i Utbildnings och kulturnämnden uttrycker tydligt att de vill att konstinköpsgruppen ska köpa in konst av unga Väster-
bottens-konstnärer vilket också understryks i konstinköpsgruppens egna principprogram från 1971. 10 år senare tas ett 
nytt beslut som innebär att även ombyggnationer vid landstinget ska omfattas av en-procentsregeln. Även detta beslut 
har föregåtts av en utredning, KUPOL-utredningen. Dessutom har staten lagt fram och klubbat 1974 år kulturproposi-
tion där decentraliseringen av den nationella kulturpolitiken är en viktig del. Västerbottens läns landsting är redo att axla 
ansvaret och budgeten för inköp av konst ökar under 70-talet med flera hundra procent.  /Johannes Samuelsson nov 2021
























