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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Lars-Ove Östensson

2018-02-15

Dnr KOF 2017-248

Kultur- och fritidsnämnden

Konstnärligt gestaltningsuppdrag Valla vårdboende
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt konstnärerna Anneè Olofsson och
Helena Blomqvist att utföra sina konstnärliga gestaltningsförslag vid
Vallastadens vårdboende.
2. Uppföljning och utvärdering sker under mars 2019.
Ärende
Lejonfastigheter bygger ett nytt vårdboende i Vallastaden. 900 000 kr finns
avsatta för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. Kultur- och
fritidskontorets förslag är att låta konstnärerna Annee Olofsson och Helena
Blomqvist utföra gestaltningsuppdraget i enlighet med sina skissförslag.
Olofssons förslag utgörs av ett antal skulpturer föreställande barn. Dessa
placeras tillsammans så att de inte uppfattas som ensamma, utan istället har
sällskap av varandra. Blomqvists förslag består av iscensatta fotografier
föreställande stadsmiljöer. Dessa kommer att tryckas på rumsisolatorer som
bidrar till en bra ljudmiljö på boendet.
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Bakgrund
I anslutning till Linköpings nya stadsdel Vallastaden uppför det kommunala
fastighetsbolaget Lejonfastigheter ett nytt vårdboende för boende/vårdtagare
med demens i livets slutskede. Det är viktigt att värna betydelsen av hemmet,
för personer med demens som befinner sig i livets sista skede är detta särskilt
viktigt. En del i arbetet med att skapa trygghet och trivsel är arbetet med
konsten. Lejonfastigheter följer Linköpings kommuns riktlinjer för konstnärlig
gestaltning vid nyproduktion, där fastighetsägare avsätter en procent av
byggkostnaden för offentlig konst.
Ekonomiska konsekvenser
Lejonfastigheter AB föreslås finansiera projektet. 900 000 kr finns avsatta för
projektet. Av denna summa kommer 765 000 att gå till den konstnärliga
gestaltningen.
Kommunala mål
Kultur och fritidsnämndens mål anger bland annat följande:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra
till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kulturidrotts och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Jämställdhet
De föreslagna konstnärerna arbetar könsövergripande. Deras skissförslag
innehåller inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Samråd
Konstnärerna presenterade sina skissförslag för konstprojektets samrådsgrupp
2018-04-09. I samrådsgruppen ingår Lejonfastigheters projektledare Anders
Brodin, Katrine Andersson från Lokalplanerarna, arkitekt Caroline Klaar från
Winell och Jern, Linda Collin från Vård- och omsorgskontoret,
demensspecialisten Bertha Ragnarsdottir från äldreomsorgen, Camilla
Lothigius från Linköping Offentlig Konst samt konstprojektledare ÅsaViktoria Wihlborg.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker under mars 2019.

3 (3)

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-05-07.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

