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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Lars-Ove Östensson

2018-10-18

Dnr KOF 2018-62

Kultur- och fritidsnämnden

Konstnärligt gestaltningsuppdrag Berzeliusskolan
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt konstnärerna Maria Friberg och
Göran Hägg att utföra sina konstnärliga gestaltningsförslag vid
Berzeliusskolan.
2. Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2019.
Ärende
Lejonfastigheter renoverar Berzeliusskolan. 1 miljon kronor finns avsatta för
konstnärlig gestaltning. Kultur- och fritidskontorets förslag är att låta
konstnärerna Maria Friberg och Göran Hägg utföra uppdraget i enlighet med
sina skissförslag. Fribergs förslag Överblickar är en fotoinstallation medan
Häggs förslag Ahlora består av en friskulptur.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Konstnärligt gestaltningsuppdrag Berzeliusskolan
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Bakgrund
Berzeliusskolan är en gymnasie- och högstadieskola i Linköping med plats för
1 600 elever. Skolan är uppkallad efter kemisten Jöns Jacob Berzelius.
Gymnasieskolan har en teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Under läsåret
2013/2014 startade en ombyggnad och upprustning av skolan som blev klar till
höstterminsstarten 2017. Arkitektkontoret för nybyggnationen har varit
DIABAS arkitekter. Läsåret 2017/2018 kommer arbete fortgå med skolans
utemiljö. Arbetet med den offentliga konsten inleds samtidigt som arbetet med
utemiljön.
Ekonomiska konsekvenser
Lejonfastigheter föreslås finansiera projektet i enlighet med enprocentregeln. 1
miljon kronor finns avsatta för konstprojektet. Av denna summa kommer 850
tkr att gå till den konstnärliga gestaltningen.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 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
Den föreslagna konstnärerna arbetar könsövergripande. Deras skissförslag
innehåller inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Samråd
Konstnärerna presenterade sitt förslag för den tillsatta samrådsgruppen 201808-31. Gruppen utgörs av skolans verksamhetskoordinator och en lärare,
projektledare från Lejonfastigheters och samordnare samt konstprojektledare
vid Linköping Offentlig Konst. Samrådsgruppen ställde sig positiva till
konstnärens förslag.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2018-10-09
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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