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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Lars-Ove Östensson

2018-02-15

Dnr KOF 2017-185

Kultur- och fritidsnämnden

Konstnärligt gestaltningsuppdrag Vallastadens skola
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt konstnären Kicki Stenström att
utföra sitt konstnärliga gestaltningsförslag vid Vallastades skola.
2. Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2019.
Ärende
Skanska har byggt en ny skola i Vallastaden. 700 000 kronor finns avsatta för
konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. Kultur- och fritidskontorets
förslag är att låta konstnären Kicki Stenström utföra uppdraget i enlighet med
sitt skissförslag Katt och Ande, som innehåller friskulptur och ett antal
väggreliefer i utskuren, lackerad aluminiumplåt.
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Bakgrund
Vallastadens nya skola är en skola för 600 elever, med förskoleklass,
fritidshem och årskurserna 1-6. Ledorden vid byggnationen av skolan har varit
”En skola att längta till”; en skola med moderna och stimulerande lärmiljöer.
Skolan kommer att ha ett nära samarbete med Linköpings universitet.
Ekonomiska konsekvenser
Skanska föreslås finansiera projektet. 700 000 kronor finns avsatta för
konstprojektet. Av denna summa kommer 570 000 kronor 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 konstnären arbetar könsövergripande. Hennes skissförslag
innehåller inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Samråd
Konstnären presenterade sitt förslag för den tillsatta samrådsgruppen 2018-0322. Gruppen utgörs av skolans rektorer Malin Westlund och Maria Eneling,
samordnare Camilla Lothigius från Linköping Offentlig Konst samt
konstprojektledaren Peter Ojstersek. Samrådsgruppen ställde sig positiva till
konstnärens förslag. Vid ett sammanträde 2018-03-26 har även Kultur- och
fritidsnämndens konstkommitté fått förslaget presenterat för sig.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2019.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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