1 (2)

Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

2020-11-03

Dnr KOF 2020-11

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig konst – Valkeboskolan, beslut om konstnärligt
gestaltningsuppdrag
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Konstnärerna Peter Linde och Ernst Billgren uppdras att uppföra
konstnärlig gestaltning vid Valkeboskolan i Vikingstad i enlighet med sina
skissförslag.
2. Uppföljning och utvärdering sker i mars 2022.
Ärende
I samband med uppförandet av Valkeboskolan i Vikingstad avsätter Botrygg
AB 780 tkr för konstnärlig gestaltning i enlighet med den så kallade
enprocentregeln. Linköping Offentlig Konst (LOK), som är en del av Kulturoch fritidsförvaltningens Konstenhet, leder gestaltningsarbetet genom en
särskilt tillsatt konstprojektledare.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att låta konstnärerna Peter Linde
och Ernst Billgren utföra varsitt gestaltningsuppdrag, i enlighet med sina
skissförslag. Lindes förslag är en bronsskulptur föreställande en häst. Denna
placeras vid skolans huvudentré. Billgrens förslag är en väggmosaik som
placeras på den fönsterfria väggen till idrottshallen.
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Bakgrund
Byggprojektet omfattar en skola med tillhörande fullstor sporthall. Skolan ska
uppföras som en flexibel förskola/skola och ha en kapacitet upp till 480
barn/elever från förskola till årskurs 6 i grundskola. Antal personal beräknas till
ca 100. Byggstart planeras till augusti 2020 och skolan ska vara färdigbyggd i
december 2021 med inflyttning 1 januari 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Botrygg finansierar projektet i enlighet med enprocentsregeln.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
- Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
- Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Jämställdhet
De utvalda konstnärerna arbetar könsövergripande. Deras verk innehåller
vanligen inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Samråd
Konstnärerna presenterade sina förslag för den för projektet tillsatta
samrådsgruppen 2020-09-23. Gruppen utgörs av byggprojektledare Simon
Lönn från Botrygg AB, rektorerna Carolina Jansson och Catherine Molander,
lokalsamordnare Sanna Brynolf, konsthallschef Lars-Ove Östensson,
samordnare Camilla Lothigius samt konstprojektledaren Christer Fällman.
Samrådsgruppen ställde sig positiva till konstnärernas förslag.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker i mars 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2020-11-03 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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