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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

2020-10-06

Dnr KOF 2017-237

Kultur- och fritidsnämnden

Konst till nya simhallen – beslut om konstnärliga
gestaltningsuppdrag
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Konstnärerna Cecilia Aaro, Matilda Fahlsten, Kristoffer Zetterstrand, Carin
Ellberg och Clay Ketter uppdras att uppföra konstnärlig gestaltning i
Linköpings simhall i enlighet med respektive skissförslag.
2. Uppföljning och utvärdering sker i november 2022.
Ärende
I samband med byggnationen av Linköpings nya simhall avsätter
Lejonfastigheter 4 900 000 kr för konstnärlig gestaltning. Linköping Offentlig
Konst (LOK), som är en del av Kultur- och fritidsförvaltningens Konstenhet,
har tillsammans med en särskilt utsedd samrådsgrupp identifierat lämpliga
platser för konst i simhallen. Genom utlysning via upphandlingsverktyget
Konstpool har LOK och samrådsgruppen enats kring ett antal förslag på
gestaltande konstnärer.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att låta konstnärerna Cecilia Aaro
och Matilda Fahlsten, Kristoffer Zetterstrand, Carin Ellberg och Clay Ketter
uppföra konstnärlig gestaltning i Linköpings nya simhall i enlighet med sina
skissförslag. Aaro och Fahlstens förslag Vågsvall är tänkt att placeras vid
simhallens sommarentré. Zetterstrands förslag Vågform är ett verk i mosaik
som placeras vid bubbelpoolen och anslutande våtutrymme. Ellbergs
hängskulptur Vattenväxt placeras vid äventyrsbadet. Ketters förslag Porlet
uppförs på innerväggen i passagen mellan huvudentrén och publikentrén.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Konst till nya simhallen – beslut om konstnärliga gestaltningsuppdrag,
2020-10-06
Bilaga 1 Aaro Fahlsten Presentation Vågsvall.pdf
Bilaga 2 Beskrivning – Mosaik Nya Tinnerbäcksbadet Zetterstrand.pdf
Bilaga 3 Carin 202009041724.pdf
Bilaga 4 PORLET_00.pdf
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Bakgrund
Den konstnärliga gestaltningen av simhallen är uppdelad i två steg. Steg 1
innebär att 5 större uppdrag utlyses och uppförs under perioden 2020-22. Steg
2, som i hög grad möjliggör deltagande för lokala och regionala konstnärer,
innebär att 5 mindre uppdrag utförs genom förhandlat förfarande utan
föregående annonsering under perioden 2021-22.
Ekonomiska konsekvenser
Lejonfastigheter finansierar projektet i enlighet med enprocentregeln.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
Målområde samhälle:
- Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
- Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Jämställdhet
Linköping Offentlig Konst strävar efter en jämn könsfördelning vid
tilldelningen av konstnärliga skissuppdrag.
Samråd
Projektet sker i samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen (LOKLinköping offentlig konst och Idrottsenheten) och Lejonfastigheter via en
tillsatt samrådsgrupp med representanter från samverkansparterna, arkitekt
samt tillsatt konstprojektledare.
Under ledning av konstprojektledaren Peter Ojstersek gick samrådsgruppen
igenom de inlämnade skissförslagen 2020-09-21. Gruppen enades om att
föreslå Aaro och Fahlstens, Zetterstrands, Ellbergs och Ketters förslag för
slutligt uppförande.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker i november 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

