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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

2019-10-24

Dnr KOF 2018-218

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig konst - Konst vid vatten, Stångån, beslut om
konstnärligt gestaltningsuppdrag
Förslag till beslut
1. Konstnären Ebba Matz uppdras att utföra sitt konstnärliga
gestaltningsförslag Spegelportal.
2. Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2020.
Ärende
I samband med förtätningen och utvecklingen av Linköpings innerstad har
Linköpings kommun via Samhällsbyggnadsnämnden beviljats 2 500 000
kronor från Westman-Wernerska stiftelsen för att uppföra ett konstverk i
anslutning till stadens attraktiva vattenrum.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att låta konstnären Ebba Matz
uppföra sitt gestaltningsförslag Spegelportal. Verket kommer att utgöras av en
spegelportal i två delar, som placeras på vardera sidan om den trappa som
ligger vid Tinnerbron och Kinda kanal.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Offentlig konst - Konst vid vatten, Stångån, beslut om konstnärligt
gestaltningsuppdrag
Bilaga: Skissförslag Spegelportal
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Bakgrund
I översiktsplanen Utvecklingsplan för Linköpings innerstad anges hur
innerstaden ska utvidgas och växa över ån. Detta innebär att delar av åsträckan
kommer att utgöra en del av innerstadsmiljön där det skapas kontraster mellan
de mer naturlika och de mer urbana avsnitten längs ån. I samband med dessa
nya grepp kring innerstadens vidare utformning, är det kommunens ambition
att även uppföra ett offentligt konstverk vid stadens attraktiva vattenrum. I
Samhällsbyggnadsnämndens ansökan till Westman-Wernerska stiftelsen,
ärende Konst i vatten - Stångårummet, framgår att konstprojektet ska ske i
samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen (LOOK-Linköping offentlig
konst) samt tillsatt samrådsgrupp med representanter från beställare och
relevanta aktörer/kompetenser.
Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté är informerade om
beslutsförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet finansieras med medel från Westman-Wernerska stiftelsen. 2 500 00
kr finns avsatta för hela projektet, vilka disponeras av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
Målområde samhälle
•

Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

•

Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

•

Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Målområde medborgare:
•

Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

•

Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

•

Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Jämställdhet
Linköping Offentlig Konst strävar efter en jämn könsfördelning vid
tilldelningen av konstnärliga skissuppdrag.
Den föreslagna konstnären arbetar könsövergripande. Skissförslaget innehåller
inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar
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Samråd
Projektet sker i samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen (LOKLinköping offentlig konst) och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MOS) via en
tillsatt samrådsgrupp medrepresentanter från respektive förvaltning och tillsatta
konstprojektledare.
Vid samrådsgruppens sammanträde 2019-10-14 förelåg tre konstnärliga
skissförslag. Samrådsgruppen enades om att föreslå Ebba Matz förslag.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 genomförs vid Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-11-07.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

