
 

 

Enprocentsregelns arbetsgång 

Så här ser arbetsgången ut när Micasa Fastigheter arbetar enligt enprocentsregeln. 

 Initiativ – nytt projekt 

Projektledaren sammankallar till ett möte där projektledaren samt koordinatorn från 

Stockholm Konst deltar. Där presenteras förutsättningar och önskemål för projektet. 

Stockholm konst delges byggplaner och ritningar. 

 

 Beställning 

Beställaren gör en formell beställning till Stockholm konst som inköpsansvarig för 

konsten. 

 

 Projektledare från Stockholm konst 

Därefter väljs en konstprojektledare från Stockholm konst, de är alla aktiva konstnärer 

och väl initierade i dagens konstvärld och har därmed goda möjligheter att presentera väl 

valda konstnärer för bolagets utsmyckningsuppdrag.  

 

 Samrådsgrupp tillsätts 

Det tillsätts en samrådsgrupp för projektet, med representanter för beställaren, Stockholm 

konst och – vid större projekt – två politikerrepresentanter ur Konstrådet. 

 

 Startmöte/konstnär föreslås 

Alla samlas till ett startmöte för att delges förutsättningar för projektet oftast på plats. 

Projektledaren föreslår lämplig/lämpliga konstnärer för samrådsgruppen 

 

 Skissinbjudan 

När samrådsgruppen enats om en konstnär får den ett skissuppdrag. Skisstiden är oftast 

tre månader. I konstnärens uppdrag ingår att ta fram en hållbar budget för projektet. 

 

 Skissgodkännande 

Konstnären presenterar förslaget för samrådsgruppen som diskuterar förslaget och sen 

antar eller avslår. 

 

 Kontrakt med konstnären 

Kontraktet upprättas i tre likalydande exemplar efter godkännande av konstnären, 

beställaren och Stockholms konst. 

 

 Projektet utförs 

Arbetet med konstverket utförs. Konstnären har ansvar för budgeten. Arbetet sker i 

löpande samråd med Stockholm konsts projektledare och antingen projektledaren på 

Micasa eller konstansvarig på Micasa direkt. Såväl vad gäller konstnärliga som praktiska 

och ekonomiska frågor. 

 

 Projektet slutbesiktas 

Besiktning görs av både konstnären och beställaren, Stockholm konst. Av 

besiktningsprotokollet ska bland annat framgå underhåll, montering, material, teknik och 

annan information om verket. 



 

 

 

 Arbetet invigs 

Projektet invigs. Stockholm konst svarar för framtagning och montering av skylt. 

 

Detta är i korthet hur arbetet går till. För mer information kontakta Stockholm konst. 

 

http://www.stockholmkonst.se/

